
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROKLAMASYON NG GOBERNADOR PARA SA SAKUNA 
 
 
 SAPAGKAT, nagsimula sa katapusan ng linggo ng Pebrero 13-14, 2021, ang 
Estado ng Illinois ay nakaranas ng mga bagyo sa taglamig na nagdudulot ng malalaking 
pag-iipon ng niyebe, malamig na temperatura at bitter cold windchill temperature na 15 
hanggang malapit sa 30 na mas mababa sa zero sa mga lugar sa buong Estado; at, 
 

SAPAGKAT, ayon sa National Weather Service, ang Illinois ay inaasahang 
magpapatuloy na magkaroon ng matinding panahon ng taglamig ang Illinois kabilang ang 
matinding lamig at karagdagang mga naipon na niyebe. Ang mga kasalukuyang pagtataya 
ay nagpapahiwatig ng temperatura ng paglamig ng hangin na 20 hanggang 30 mas mababa 
sa zero sa ilang mga lugar ng estado, na may pinakamalamig na pagbasa sa hilaga at 
kanlurang gitnang Illinois; at,   

 
SAPAGKAT, mabilis na hangin sa pagdagsa ng arctic air ay makakapagdulot ng 

ilang mga lugar ng paghihip at pag-anod ng niyebe sa mga bukas na lugar; at, 
 
SAPAGKAT, dahil sa niyebe, mabigat na ihip ng hangin, at patuloy na temperatura 

ng subzero, umiiral ang isang laganap na banta sa kalusugan at kaligtasan ng publiko; at, 
 
SAPAGKAT, dahil sa matinding lagay ng panahon sa iba pang mga bahagi ng 

bansa, na nagreresulta sa mga nagyeyelong balon sa mga rehiyon na gumagawa ng natural 
na gas sa mga estado tulad ng Texas, Oklahoma at Kansas, nabawasan ang suplay ng 
natural gas habang tumataas ang pangangailangan para sa natural gas; at, 

 
SAPAGKAT, dahil sa temperatura ng sub-zero na sanhi ng pagtaas ng demand ng 

enerhiya at mga hadlang sa natural gas, ang mga utility ay nag-uulat na kasalukuyan silang 
nakakaranas ng pakyawan na presyo ng natural gas kahit saan mula 10 hanggang 100 beses 
na mas mataas kaysa sa normal. Ang mga gastos na iyon ay inaasahang magdulot ng 
makabuluhang mga spike ng presyo para sa mga mamimili, partikular ang mga customer 
ng mga kagamitan na pag-aari ng munisipyo, na nagdaragdag ng buwanang natural gas at 
electric bill; at, 

 
 SAPAGKAT, batay sa mga ulat na natanggap ng Illinois Emergency Management 
Agency, nagamit na ang lahat ng lokal na mapagkukunan at kakayahan at kinakailangan 
ang pondo ng Estado para matugunan at makabawi mula sa mga epekto ng mga matinding 
unos at biglaang pagbaha; at 
 
 SAPAGKAT, ang mga kondisyong ito ay nagbibigay ng legal na katwiran sa ilalim 
ng Seksiyon 7 ng Emergency Management Agency Act ng Illinois para sa pagpapalabas 
ng proklamasyon ng kalamidad. 
 
 SAPAGKAT, ang Konstitusyon ng Illinois, sa Artikulo V, Seksyon 8, ay nagsasabi 
na "ang Gobernador ay magkakaroon ng kataas-taasang kapangyarihan na ehekutibo, at 
mananagot para sa tapat na pagpapatupad ng mga batas," at nagsasabing, sa Preamble, na 
ang isang pangunahing layunin ng Konstitusyon ng Illinois ay "nagbibigay para sa 
kalusugan, kaligtasan, at kapakanan ng mga tao"; 
 



NGAYON, SAMAKATUWID, sa interes ng pagtulong sa mga mamamayan ng 
Illinois at ng mga lokal na pamahalaan na responsable sa pagtiyak sa kalusugan at 
kaligtasan ng publiko, ako, si JB Pritzker, Gobernador ng Estado ng Illinois, ay nagpahayag 
ng mga sumusunod: 
 

Seksyon 1.  Alinsunod sa mga probisyon ng Seksyon 7 ng Illinois Emergency 
Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7, nakita ko na ang isang sakuna ay umiiral sa 
loob ng Estado ng Illinois at ipinahayag ang lahat ng mga probinsya sa loob ng Estado ng 
Illinois bilang lugar ng kalamidad. Pinahihintulutan ng proklamasyon na ito ang paggamit 
ng lahat ng mga kapangyarihang pang-emerhensiya na ibinigay sa Seksyon 7 ng Illinois 
Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7, kabilang ang ngunit hindi limitado 
sa mga partikular na kapangyarihang pang-emerhensiya na nakasaad sa ibaba. 
 
 Seksyon 2. Ang Ahensya ng Pamamahala sa Emerhensiya ng Illinois ay inatasan 
upang ipatupad ang Plano ng Operasyong Pang-emerhensiya ng Estado upang ayusin ang 
mga mapagkukunan ng Estado upang suportahan ang mga lokal na pamahalaan sa 
pagtugon sa sakuna at mga operasyon sa pagbawi. 
 

Seksyon 3.  Upang matulungan ang mga pagbili ng emerhensiyang kinakailangan 
para sa pagtugon at iba pang mga pang-emerhensiya na kapangyarihan na awtorisado ng 
Illinois Emergency Management Agency Act, ang mga probisyon ng Illinois Procurement 
Code na sa anumang paraan ay maiwasan, hadlangan o antalahin ang mga kinakailangang 
aksyon sa pagkaya sa sakuna ay sinuspinde hanggang sa panahon na hindi sila hinihiling 
ng pederal na batas. 

 
Seksyon 4.  Kung kinakailangan, at alinsunod sa Seksyon 7(1) ng Illinois 

Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7(1), ang mga karagdagang batas, 
mga kautusan, mga patakaran, at mga regulasyon ay maaaring masuspinde sa pamamagitan 
ng kautusang tagapagpaganap. 

 
Seksyon 5:  Ang proklamasyong ito ay maaaring mapadali ang mga kahilingan para 

sa pederal na emerhensiya o tulong sa kalamidad kung ang isang kumpleto at 
komprehensibong pagtatasa ng pinsala ay nagpapahiwatig na ang epektibong pagbawi ay 
lampas sa mga kakayahan ng Estado at mga apektadong lokal na pamahalaan. 

 
Seksyon 6:  Ang proklamasyon na ito ay magiging epektibo kaagad at mananatiling 

epektibo sa loob ng 30 araw. 
 
 
 
      _______________________ 

JB Pritzker 
Gobernador 

 
 
 
Petsa:  Pebrero 16, 2021 


