
 

 

13 marca 2020 r. Rozporządzenie wykonawcze 2020-04 
 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 

DOTYCZĄCE COVID-19 (ROZPORZĄDZENIE 

WYKONAWCZE COVID-19 NR 2) 

 
 

ZWAŻYWSZY, ŻE pod koniec 2019 r. pojawiła się nowa i istotna epidemia choroby koronawirusowej 

2019 (COVID-19); oraz, 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19) jest nową poważną ostrą 

chorobą układu oddechowego, która może rozprzestrzeniać się wśród ludzi poprzez transmisje 

oddechowe i objawiać się objawami podobnymi do grypy; oraz,  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE niektóre populacje są bardziej narażone na cięższą chorobę w wyniku 

COVID-19, w tym osoby starsze i osoby cierpiące na poważne przewlekłe choroby, takie jak 

choroby serca, cukrzyca lub choroby płuc; oraz, 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE pomimo wysiłków zmierzających do ograniczenia COVID-19 Światowa 

Organizacja Zdrowia i Centrum Kontroli Chorób (CDC, Center for Disease Control) wskazują, 

że choroba ta się rozprzestrzeni; oraz, 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE w społecznościach z potwierdzonymi przypadkami COVID-19 organizacja 

CDC obecnie zaleca środki łagodzące, w tym dystansowanie społeczne, pozostawanie w domu 

w razie choroby, pozostawanie w domu, gdy członek gospodarstwa domowego jest chory i ma 

objawy choroby układu oddechowego lub po otrzymaniu takiego polecenia od urzędników 

opieki zdrowotnej lub pracownika służby zdrowia oraz trzymanie się z dala od chorych; oraz,  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE ja, JB Pritzker, Gubernator Stanu Illinois, ogłosiłem wszystkie hrabstwa 

stanu Illinois jako obszar kataklizmu w dniu 9 marca 2020 r. („Gubernatorska Deklaracja 

Kataklizmu”); oraz, 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia scharakteryzowała 

wybuch COVID-19 jako pandemię; oraz, 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE Centrum Jamesa R. Thompsona jest popularnym miejscem publicznym, w 

którym codziennie występuje duży ruch pieszy, a także jest miejscem siedziby wielu agencji 

państwowych i niezbędnych pracowników państwowych, którzy wykonują funkcje krytyczne 

dla dobra państwa; oraz, 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE konieczne jest podjęcie środków w celu zapewnienia, że niezbędni 

pracownicy państwowi będą w stanie skutecznie i bezpiecznie wykonywać krytyczne funkcje 

państwowe; oraz, 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE konieczne i właściwe dla stanu Illinois jest natychmiastowe podjęcie 

środków w celu ochrony zdrowia publicznego w przestrzeni publicznej w odpowiedzi na 

COVID-19; 

 

W ZWIĄZKU Z TYM, na mocy uprawnień powierzonych mi jako gubernatorowi stanu Illinois 



oraz zgodnie z sekcjami 7(1), 7(8) i 7(12) Ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego Illinois 

(Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305), niniejszym zarządzam, co 

następuje: 

 

Sekcja 1. Od 13 marca 2020 r. wszystkie publiczne i prywatne spotkania 1000 lub więcej osób 

w stanie Illinois są anulowane na czas trwania Gubernatorskiej Deklaracji Kataklizmu. 

Spotkanie publiczne lub prywatne to każde wydarzenie, w którym nie można utrzymać 

odpowiednich środków dystansu społecznego, np. koncert, festiwal, konferencja, wydarzenia 

sportowe lub inne planowane wydarzenie z udziałem dużej liczby osób. Publiczne lub prywatne 

spotkanie nie obejmuje normalnego uczęszczania do szkoły lub pracy. 

 

Sekcja 2. Począwszy od 16 marca 2020 r. obiekt James R. Thompson Center, znajdujący się przy 

100 W. Randolph Street, Chicago, Illinois, jest zamknięty dla ludności na czas Gubernatorskiej 

Deklaracji Kataklizmu, z wyjątkiem koniecznych działań państwowych, realizacji usług przez 

agencje stanowe i urzędy konstytucyjne oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Centrum 

Jamesa R. Thompsona. To zamknięcie nie wpływa na publiczny dostęp do firm zlokalizowanych 

na parterze w centrum Jamesa R. Thompsona przez zewnętrzne wejścia. 

 

Sekcja 3. Począwszy od dnia 13 marca 2020 r. dwuletni wymóg ciągłej służby dla pracowników 

państwowych, aby uzyskać akceptację zwolnienia lekarskiego zgodnie z tytułem 80, sekcja 

303.110 Kodeksu Administracyjnego Illinois, Dział Zasad Pracowniczych, jest zawieszony na 

czas Gubernatorskiej Deklaracji Kataklizmu. 
 

 

 

 

 

Wydane przez Gubernatora dnia 13 marca 2020 r. 

Złożone do akt przez Sekretarza Stanu dnia 13 marca 2020 r. 


