
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 kwietnia 2020 r.               Rozporządzenie wykonawcze 2020-18 
 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W ODPOWIEDZI NA COVID-19 
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 16) 

 
ZWAŻYWSZY, ŻE koronawirus 2019 (COVID-19) jest nową ciężką chorobą układu 
oddechowego, która może rozprzestrzeniać się wśród ludzi poprzez drogi oddechowe i ma 
objawy podobne do grypy, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia określiła 
epidemię COVID-19 jako pandemię, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE pomimo wysiłków zmierzających do powstrzymania rozprzestrzeniania się 
COVID-19, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i federalne ośrodki kontroli i prewencji 
chorób (CDC) zadeklarowały, że oczekuje się jego rozprzestrzeniania; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE niektóre grupy są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia poważniejszych 
chorób w wyniku wystąpienia COVID-19, w tym osoby starsze oraz osoby cierpiące na poważne 
przewlekłe schorzenia, takie jak choroby serca, cukrzyca lub choroby płuc; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w krótkim czasie COVID-19 szybko rozprzestrzeniła się w całym stanie 
Illinois, co wymagało zaktualizowanych i bardziej rygorystycznych wytycznych ze strony 
federalnych, stanowych i lokalnych urzędników ds. zdrowia publicznego; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE zdystansowanie społeczne, które wymaga zachowania co odległości co 
najmniej sześciu stóp między ludźmi, jest nadrzędną strategią minimalizowania 
rozprzestrzeniania się COVID-19 w naszych społecznościach, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE obecna dostępność testów wykazała dalsze rozprzestrzenianie się 
potwierdzonych przypadków w całym stanie Illinois i oczekuje się, że zwiększone możliwości 
testowania wykażą, że COVID-19 krąży w społecznościach w całym stanie Illinois, które nie 
zidentyfikowały jeszcze potwierdzonego przypadku; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE liczba podejrzanych przypadków COVID-19 w stanie Illinois rośnie 
wykładniczo i w coraz większej liczbie miejsc, co wskazuje na konieczność podjęcia 
drastycznych działań mających na celu zdystansowanie społeczne, nawet w społecznościach, w 
których nie stwierdzono jeszcze potwierdzonych przypadków, w celu zmniejszenia liczby osób, 
które w danym momencie zachorują i możliwości wyczerpania naszych zasobów opieki 
zdrowotnej, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE ja, JB Pritzker, Gubernator Stanu Illinois w odpowiedzi na wybuch 
COVID-19, w dniu 9 marca 2020 r. ogłosiłem wszystkie hrabstwa stanu Illinois jako obszar 
klęski żywiołowej (Pierwsze Gubernatorskie Ogłoszenie Stanu Klęski Żywiołowej); oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w odpowiedzi na gwałtowny rozwój COVID-19 1 kwietnia 2020 r. 
ponownie ogłosiłem wszystkie hrabstwa stanu Illinois obszarem klęski żywiołowej (Drugie 
Gubernatorskie Ogłoszenie Stanu Klęski Żywiołowej oraz wraz z Pierwszym Gubernatorskim 
Ogłoszeniem Stanu Klęski Żywiołowej stanowiące Gubernatorskie Ogłoszenia Stanu Klęski 
Żywiołowej); oraz 
ZWAŻYWSZY, ŻE w celu zachowania zdrowia i bezpieczeństwa publicznego w całym stanie 
Illinois oraz zapewnienia, że nasz system świadczenia opieki zdrowotnej jest w stanie służyć 



 

chorym, uważam za konieczne podjęcie dodatkowych środków zgodnych z wytycznymi 
dotyczącymi zdrowia publicznego, aby spowolnić i powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-
19; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE konieczne jest kontynuowanie i przedłużenie ważności dotychczasowych 
rozporządzeń wykonawczych wydanych w odpowiedzi na wybuch epidemii COVID-19, 
rozporządzeń wykonawczych 2020-03, 2020-04, 2020-05, 2020-06, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 
2020-10, 2020-11, 2020-12, 2020-13, 2020-14, 2020-15, 2020-16 i 2020-17, a także włączenie 
do nich klauzul tych rozporządzeń wykonawczych;  
 
NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako gubernatorowi stanu Illinois, zgodnie z 
sekcjami 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9) i 7(12) ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu 
Illinois, 20 ILCS 3305, oraz zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów dotyczących 
zdrowia publicznego, niniejszym zarządzam, co następuje: 
 
Część 1: Kontynuacja i przedłużenie poprzednich rozporządzeń wykonawczych. 
 
Rozporządzenia wykonawcze 2020-03, 2020-04, 2020-05, 2020-06, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 
2020-10, 2020-11, 2020-12, 2020-13, 2020-14, 2020-15, 2020-16 i 2020-17 są niniejszym 
kontynuowane i rozszerzone przez niniejsze rozporządzenie wykonawcze 2020-18 w 
następujący sposób: 
 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-04 (Zamknięcie James R. Thompson Center; 
Zwolnienie z wymogu dotyczącego zwolnień lekarskich dla pracowników 
państwowych): 
 
Sekcja 1.  Począwszy od 16 marca 2020 roku, James R. Thompson Center znajdujące się 
przy 100 W. Randolph Street, Chicago, Illinois, jest zamknięte na czas trwania 
Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej dla członków społeczeństwa, z 
wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej 
w danym stanie, w celu uzyskania usług od agencji stanowej lub biura konstytucyjnego, 
lub w celu prowadzenia działalności gospodarczej w Centrum James R. Thompson 
Center. Zamknięcie to nie ma wpływu na publiczny dostęp do firm znajdujących się na 
parterze w James R. Thompson Center poprzez zewnętrzne wejścia, chyba że niniejsze 
rozporządzenie stanowi inaczej. 
 
Sekcja 2.  Począwszy od 13 marca 2020 roku, dwuletni wymóg ciągłej służby dla 
pracowników stanowych w celu uzyskania zaliczki na zwolnienie lekarskie zgodnie z 
Tytułem 80, Sekcja 303.110 przepisów dotyczących kadr Kodeksu Administracyjnego 
Stanu Illinois, jest zawieszony na czas trwania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski 
Żywiołowej. 
 
Rozporządzenia wykonawcze 2020-05 i 2020-06 (Zamknięcia szkół): 
 
Zarządzenia wykonawcze 2020-05 i 2020-06 są kontynuowane i przedłużone w całości 
na czas trwania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej, który obecnie trwa 
do 30 kwietnia 2020 r. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-07 (Zawieszenie konsumpcji w lokalach 
gastronomicznych i barach; Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia; Ustawa o 
spotkaniach otwartych): 
 
Sekcja 1.  Począwszy od 16 marca 2020 r. o godz. 21.00 do 30 kwietnia 2020 r. 
wszystkie przedsiębiorstwa w stanie Illinois, które oferują żywność lub napoje do 
konsumpcji w lokalu, w tym restauracje, bary, sklepy spożywcze i sale restauracyjne, 
muszą zawiesić obsługę i nie mogą zezwalać na konsumpcję w lokalu. Wyżej 
wymienione przedsiębiorstwa są upoważnione i zachęcane do wydawania żywności i 
napojów, tak aby mogły być one spożywane poza lokalem przedsiębiorstwa, jak jest to 
obecnie dozwolone przez prawo, za pomocą takich środków, jak dostawa 
wewnątrzzakładowa, dostawa przez osoby trzecie, drive-through i odbiór z ulicy. 
Ponadto klienci mogą wejść do lokalu w celu dokonania zakupu żywności lub napojów 
na wynos.  Jednakże zakłady oferujące żywność lub napoje na wynos, w tym food trucki, 



 

muszą zapewnić otoczenie, w którym zachowany jest odpowiedni dystans społeczny. 
Przedsiębiorstwa znajdujące się na lotniskach, w szpitalach i jadalniach w szkołach 
wyższych i na uniwersytetach są zwolnione z wymogów niniejszego rozporządzenia 
wykonawczego. Restauracje hotelowe mogą w dalszym ciągu świadczyć usługi dostawy 
zamówień do pokojów i na wynos. Usługi cateringowe mogą być kontynuowane. 
 
Sekcja 2.  Zgodnie z sekcjami 7(2) i 7(3) Ustawy o zarządzaniu kryzysowym w stanie 
Illinois, Policja stanu Illinois, Departament zdrowia publicznego stanu Illinois, Stanowa 
straż pożarna i Komisja nadzoru sprzedaży napojów alkoholowych są zobowiązane do 
wzajemnej współpracy i wykorzystywania dostępnych zasobów do egzekwowania 
przepisów niniejszego rozporządzenia wykonawczego w odniesieniu do podmiotów 
podlegających ich jurysdykcji zgodnie z prawem stanu Illinois.   
 
Sekcja 3.  Żadne z postanowień niniejszego rozporządzenia wykonawczego nie może 
zmieniać ani zastępować uprawnień Departamentu Zdrowia Publicznego stanu Illinois 
zgodnie z sekcją 2310-15 Ustawy o uprawnieniach i obowiązkach Departamentu Zdrowia 
Publicznego, 20 ILCS 2310/2310-15. 
 
Sekcja 4.  W okresie obowiązywania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski 
Żywiołowej przepis Ustawy o ubezpieczeniu od bezrobocia, 820 ILCS 405/500(D), 
wymagający tygodniowego okresu oczekiwania na roszczenia z tytułu ubezpieczenia od 
bezrobocia, zostaje zawieszony w stosunku do wnioskodawców, którzy są bezrobotni i 
którzy z innych powodów kwalifikują się do otrzymania świadczeń z tytułu 
ubezpieczenia od bezrobocia. 
 
Sekcja 5.  W czasie trwania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej 
zawiesza się przepisy Ustawy o Spotkaniach Otwartych, 5 ILCS 120, wymagające lub 
związane z osobistą obecnością członków organu publicznego. W szczególności (1) 
zawiesza się wymóg określony w 5 ILCS 120/2.01, zgodnie z którym „członkowie 
instytucji publicznej muszą być obecni fizycznie”; oraz (2) zawiesza się warunki 
określone w 5 ILCS 120/7, ograniczające możliwość zdalnego uczestnictwa. Zachęca się 
instytucje publiczne do odkładania w miarę możliwości na później kontroli 
przedsiębiorstw publicznych. Jeśli spotkanie jest konieczne, zachęca się instytucje 
publiczne do zapewnienia dostępu wideo, audio i/lub telefonicznego do spotkań, aby 
zapewnić członkom społeczeństwa możliwość monitorowania spotkania, a także do 
aktualizacji swoich stron internetowych i kanałów mediów społecznościowych w celu 
pełnego informowania opinii publicznej o wszelkich zmianach w harmonogramie 
spotkań lub formacie spotkań ze względu na COVID-19, jak również o działaniach 
związanych z COVID-19. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-08 (Sekretarz Stanu ds. Działalności 
Operacyjnej): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-08 jest kontynuowane i przedłużone w całości na 
czas trwania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej, które obecnie trwają 
do 30 kwietnia 2020 r. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-09 (telezdrowie): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-09 jest kontynuowane i przedłużone w całości na 
czas trwania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej, które obecnie trwają 
do 30 kwietnia 2020 r. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-10 (Pozostań w domu; Dystans społeczny; 
Przerwanie eksmisji): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-10 jest kontynuowane i przedłużone w całości na 
czas trwania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej, które obecnie trwają 
do 30 kwietnia 2020 r.   
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-11 (zmiany do rozporządzeń wykonawczych 
2020-05 i 2020-10; okres powiadamiania Departamentu więziennictwa): 



 

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-11 jest kontynuowane i przedłużone w całości na 
czas trwania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej, które obecnie trwają 
do 30 kwietnia 2020 r. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-12 (kontrola przeszłości pracowników służby 
zdrowia; okres powiadamiania Departamentu Sprawiedliwości ds. nieletnich; 
ustawa o wydobyciu węgla): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-12 jest kontynuowane i przedłużone w całości na 
czas trwania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej, które obecnie trwają 
do 30 kwietnia 2020 r. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-13 (Zawieszenie przyjmowania więźniów z 
okręgowych zakładów karnych przez Departament Więziennictwa): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-13 jest kontynuowane i przedłużone w całości na 
czas trwania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej, które obecnie trwają 
do 30 kwietnia 2020 r. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-14 (Wytyczne dla notariuszy i świadków): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-14 jest kontynuowane i przedłużone w całości na 
czas trwania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej, które obecnie trwają 
do 30 kwietnia 2020 r. 
 
W sekcji 2 h) oraz (i) rozporządzenia wykonawczego 2020-14 wprowadza się 
następujące zmiany i modyfikacje: 
 

h. Sygnatariusz musi przekazać czytelną kopię całego podpisanego dokumentu 
bezpośrednio świadkowi pocztą ekspresową, faksem lub drogą elektroniczną, 
nie później niż następnego dnia po podpisaniu dokumentu;  
 

i. Świadek musi podpisać przekazaną kopię dokumentu jako świadek i 
przekazać podpisaną kopię dokumentu pocztą ekspresową, faksem lub drogą 
elektroniczną osobie podpisującej w ciągu 24 godzin od jej otrzymania; oraz 

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-15 (Przepisy zawieszające Kodeks szkolny stanu 
Illinois): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-15 jest kontynuowane i przedłużone w całości na 
czas trwania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej, które obecnie trwają 
do 30 kwietnia 2020 r.   
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020–16 (przejęcie pojazdów; zawieszenie obowiązku 
szkolenia w klasie dla służb bezpieczeństwa): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-16 jest kontynuowane i przedłużone w całości na 
czas trwania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej, które obecnie trwają 
do 30 kwietnia 2020 r. 
 
Rozporządzenia wykonawcze 2020-03 i 2020-17 (terminy i wnioski dotyczące 
uprawy konopi indyjskich): 
 
Sekcja 1. Niniejszym zawiesza się następujące terminy składania wniosków, określone w 
rozporządzeniu w sprawie konopi indyjskich i ustawie podatkowej oraz przepisach 
wykonawczych, dotyczące składania wniosków do dnia 16 marca 2020 r., które 
wcześniej były zawieszone na mocy rozporządzenia wykonawczego 2020-03 i 
przedłużone do dnia 30 marca 2020 r. oraz przedłużone na mocy rozporządzenia 
wykonawczego 2020-17 do dnia 7 kwietnia 2020 r: 
 



 

a. Termin składania wniosków z 16 marca 2020 r. o licencję dla hodowców 
jednostek zgodnie z tytułem 8, sekcja 1300.300(b) Kodeksu 
Administracyjnego Stanu Illinois, który został przedłużony na mocy 
rozporządzenia wykonawczego 2020-03 do 30 marca 2020 r. i przedłużony na 
mocy rozporządzenia wykonawczego 2020-17 do 7 kwietnia 2020 r., zostaje 
przedłużony do 30 kwietnia 2020 r.; oraz 

 
b. Termin składania wniosków z 16 marca 2020 r. o licencję na używanie konopi 

indyjskich zgodnie z sekcją 35-5(b) Regulacji dotyczących konopi indyjskich 
i ustawy podatkowej, 410 ILCS 705/35-5(b) i tytułem 8 sekcji 1300.400(b) 
Kodeksu Administracyjnego Stanu Illinois, który został przedłużony na mocy 
rozporządzenia wykonawczego 2020-03 do 30 marca 2020 r. i przedłużony na 
mocy rozporządzenia wykonawczego 2020-17 do 7 kwietnia 2020 r., zostaje 
przedłużony do 30 kwietnia 2020 r.; oraz 

 
c. Termin składania wniosków z 16 marca 2020 r. o zezwolenie na prowadzenie 

działalności transportowej zgodnie z sekcją 40-5(b) rozporządzenia w sprawie 
konopi indyjskich i ustawy podatkowej, 40 ILCS 705/40-5(b) i tytułem 8 
sekcji 1300.510(b) pkt 1(A) kodeksu administracyjnego stanu Illinois, który 
został przedłużony na mocy rozporządzenia wykonawczego 2020-03 do dnia 
30 marca 2020 r. i przedłużony na mocy rozporządzenia wykonawczego 
2020-17 do dnia 7 kwietnia 2020 r., zostaje przedłużony do dnia 30 kwietnia 
2020 r. 

 
Sekcja 2.  Ewentualny ustawowy lub regulacyjny wymóg przyjmowania takich 
wniosków osobiście zostaje zawieszony, a Departament Rolnictwa nakazuje zaprzestać 
przyjmowania wniosków osobiście od godz. 17.00  czasu centralnego 12 marca 2020 r.  
 
Sekcja 3.  Departament Rolnictwa stanu Illinois jest ponadto zobowiązany do 
przyjmowania wszystkich wniosków o licencję na prowadzenie działalności 
rzemieślniczej, zaparzacza i przewoźnika od 30 kwietnia 2020 r. lub przed tą datą, za 
pośrednictwem listów poleconych wysyłanych za pomocą poczty USA na adres: 
 

Illinois Department of Agriculture 
c/o Bureau of Medicinal Plants 
P.O. Box 19281 
Springfield, IL 62794-9281 USA 

 
Część 2: Klauzula oszczędnościowa.  Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego 
rozporządzenia wykonawczego lub jego zastosowanie do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności 
zostanie uznane za nieważne przez jakikolwiek właściwy sąd, nieważność ta nie ma wpływu na 
żadne inne postanowienie lub zastosowanie niniejszego rozporządzenia wykonawczego, które 
może zostać wprowadzone w życie bez nieważnego postanowienia lub zastosowania. Aby 
osiągnąć ten cel, przepisy niniejszego zarządzenia wykonawczego uznaje się za rozdzielne. 
 
 
 
        ___________________ 
          JB Pritzker, Gubernator 
 
 
 
Wydane przez Gubernatora 1 kwietnia 2020 r. 
Złożone przez Sekretarza stanu 1 kwietnia 2020 r. 
 


