Gubernatorial na Proklamasyon ng
Kalamidad
SAPAGKAT, sa Araw ng Pag-alaala, Mayo 25, 2020, matapos na iginapos ng pulis ng
Minneapolis na si Derek Chauvin si George Floyd, isang lalaking Aprikanong Amerikano, at
pinirmi siya sa lupa gamit ang kanyang tuhod sa leeg ni G. Floyd nang mahigit walong minuto,
si G. Floyd ay nawalan ng malay at namatay; at,
SAPAGKAT, ang pagkamatay ni G. Floyd ay humantong sa malaking pampublikong protesta sa
mga pamayanan sa buong Estados Unidos, kasama na ang Chicago at sa buong Illinois, habang
ang libu-libong mga tao ay nagpapahayag ng kanilang hinanakit, takot at galit sa mga
pagkamatay ng mga Aprikanong Amerikano, kasama sina Breonna Taylor, Ahmaud Arbery,
Laquan McDonald at Rekia Boyd, na dulot ng mga siglo ng indibidwal at sistematikong rasismo
sa ating bansa; at,
SAPAGKAT, ang mga malalagim na pagkamatay na ito at ang mga protesta na kanilang
pinasimulan ay dumating kasabay ng Illinois, kasama ang buong bansa, ay hinaharap ang
pagkalat ng COVID-19, isang pandaigdigang pandemya na nagdulot ng malawakang sakit,
pagkamatay at pagbagsak ng ekonomiya, lahat ay lubhang nakakaapekto sa pamayanang
Aprikanong Amerikano; at,
SAPAGKAT, libu-libong mga tao ang nagprotesta sa Chicago sa mga araw pagkatapos ng
pagkamatay ni G. Floyd at, sa Sabado, Mayo 30, 2020, bilang 3 sa 4 na mga opisyal na
kasangkot sa pagkamatay ni G. Floyd, Tou Thao, J. Alexander Kueng, at Thomas K. Lane, ay
nanatiling walang kaso, lumaki ang mga protesta habang libu-libo ang nagmartsa nang mapayapa
sa kabuuan ng Chicago Loop; at,
SAPAGKAT, pagkaraan ng mga oras ng mapayapang protesta, tumaas ang tensiyon at ang mga
grupo ng mga indibidwal ay nagsagawa ng agresibo at nakapipinsalang pagkilos, kasama ang
pagsunog ng mga kotse, paninira ng mga gusali, pagsira sa mga tindahan at pagnanakaw sa Loop
at iba pang mga lugar ng Lungsod ng Chicago; at,
SAPAGKAT, noong Linggo, Mayo 31, 20202, nagpatuloy ang protesta sa Chicago, at naganap
din sa mga suburb ng Kondehan ng Cook, pati na rin ang mga pamayanan sa mga Kondehan ng
Champaign, DuPage, Kane, Kendall, Macon, Madison, Sangamon at Will; at,
SAPAGKAT, habang naganap ang mga protesta na ito, sa maraming pagkakataon, mga grupo
ng mga indibidwal
ay nakibahagi sa mapanira at ilegal na pagkilos, kabilang ang pagsira sa pag-aari at pagnanakaw;
at,
SAPAGKAT, ang Kagawaran ng Pulisya ng Chicago, pati na rin ang mga kagawaran ng pulisya
sa maraming mga komunidad sa buong Estado ay naging at patuloy na hinamon sa kanilang mga
pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagprotekta sa maraming
mapayapang mga nagpoprotesta at kanilang mga komunidad at maiwasan ang pinsala sa mga
pag-aari; at,
SAPAGKAT, ang mga protesta ay inaasahan na magpapatuloy sa Hunyo 1, 2020; at,
SAPAGKAT, ang Lungsod ng Chicago at maraming iba pang mga pamayanan ay humiling ng
tulong mula sa Estado ng Illinois upang maprotektahan ang mga residente at upang matiyak na
ang mapayapang protesta ay maaaring magpatuloy at ang mga lokal na kagawaran ng pulisya ay
maaaring maiwasan at, kung kinakailangan, tumugon nang naaangkop sa anumang mga
pagkakataon ng karahasan; at,

SAPAGKAT, batay sa mga naunang katotohanan, ang kasalukuyang mga pangyayari sa mga
pamayanan sa mga kondehan ng Cook, Champaign, DuPage, Kane, Kendall, Macon, Madison,
Sangamon at Will ay nagtatanghal ng isang banta ng pinsala o pagkawala ng buhay sa libulibong mga indibidwal na naghahangad na ipahayag ang kanilang galit sa mapayapang protesta,
pati na rin sa mga dumadaan, at ipakita ang isang banta ng karagdagang pinsala sa pag-aari; at
SAPAGKAT, ang mga sitwasyong ito ay tumaas sa antas ng pag-aalsa sa mga lugar na ito at
bumubuo ng isang sakuna tulad ng ibinigay sa Seksyon 4 ng Illinois Emergency Management
Agency Act; at,
SAPAGKAT, ito ay patakaran ng Estado ng Illinois na ang Estado ay handa upang matugunan
ang anumang mga sakuna at, samakatuwid, kinakailangan at angkop na gumawa ng mga
karagdagang mapagkukunan ng Estado upang matiyak na ang mga taga-Illinois ay mananatiling
ligtas at matatag; at,
SAPAGKAT, ang mga kondisyong ito ay nagbibigay ng legal na katwiran sa ilalim ng Seksyon
7 ng Illinois Emergency Management Agency Act para sa pagpapalabas ng isang proklamasyon
ng kalamidad; at,
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 partikular na ipinapahayag ang mga kondehan ng Cook, Champaign, DuPage, Kane,
Kendall, Macon, Madison, Sangamon at Will bilang mga lugar ng kalamidad. Pinahihintulutan ng
proklamasyon 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. Kung kinakailangan,
at alinsunod sa Seksyon 7(1) ng Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7(1),
ang Gobernador ay maaaring gumawa ng naaangkop na aksyong ehekutibo upang suspindihin ang
mga karagdagang batas, mga kautusan, mga patakaran, at mga regulasyon.
Seksyon 4. Alinsunod sa Seksyon 7(3) ng Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS
3305/7(3), ang proklamasyong ito ang nagpapagana sa awtoridad ng Gobernador, kung
kinakailangan, upang ilipat ang direksyon, tauhan o tungkulin ng mga kagawaran ng Estado at
ahensya o yunit nito para sa layunin ng pagganap o pagpapadali ng mga programa sa pagtugon sa
emerhensiya.
Seksyon 5. Ang lahat ng mga ahensya ng Estado ay inatasan upang makipagtulungan sa
Gobernador, iba pang mga ahensya ng Estado at lokal na awtoridad sa pagbuo at pagpapatupad ng
mga estratehiya at plano upang makayanan at makabawi mula sa epekto ng kasalukuyang
kalamidad.

Seksyon 6. Ang proklamasyong ito ay maaaring mapadali ang mga kahilingan para sa pederal na
emerhensiya at/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 7. Ang proklamasyon na ito ay magiging epektibo kaagad at mananatiling epektibo sa
loob ng 30 araw.

Sa Patotoo Na Kung Saan, narito ako itinakda ang aking kamay at naging

sanhi upang mailagay ang Great Seal ng Estado ng Illinois.

Ginawa sa Kapitolyo sa Lungsod ng
Springfield, ngayong ika-31 araw ng
Mayo, sa Taon ng Ating Panginoon,
dalawang libo at dalawampu, at ng Estado
ng Illinois dalawang daan at pangalawa.
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