
 

 

 

 

 

 

 

 

6 kwietnia 2020 r.           Rozporządzenie wykonawcze 2020-20 

 
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W ODPOWIEDZI NA COVID-19 

 (ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 18) 
 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE pod koniec 2019 r. pojawił się nowy, znaczący wybuch choroby 
koronawirusowej 2019 r. (COVID-19); oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE COVID-19 jest nową, ostrą chorobą układu oddechowego, która może 
rozprzestrzeniać się wśród ludzi poprzez drogi oddechowe i mieć objawy podobne do grypy; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE niektóre populacje są w większym stopniu zagrożone wystąpieniem 
poważniejszych chorób w wyniku COVID-19, w tym osoby starsze oraz osoby cierpiące na 
poważne przewlekłe schorzenia, takie jak choroby serca, cukrzyca, choroby płuc lub inne 
schorzenia psychiczne lub fizyczne; 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 ja, JB Pritzker, Gubernator Stanu Illinois, 9 marca 2020 r. ogłosiłem 
wszystkie hrabstwa Stanu Illinois obszarem klęski żywiołowej (Pierwsze ogłoszenie stanu klęski 
żywiołowej przez Gubernatora); oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w odpowiedzi na gwałtowny rozwój COVID-19, 1 kwietnia 2020 r. 
ponownie ogłosiłem wszystkie hrabstwa Stanu Illinois obszarem klęski żywiołowej (Prugie 
ogłoszenie stanu klęski żywiołowej przez Gubernatora i które wraz z Pierwszym ogłoszeniem 
stanu klęski żywiołowej przez Gubernatora nazywane są Ogłoszeniami stanu klęski żywiołowej 
przez Gubernatora); oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE WHO w dniu 11 marca 2020 r. określiło COVID-19 jako pandemię; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE CDC zaleca krytyczne środki łagodzące, w tym dystansowanie społeczne, 
które polegają na zachowaniu co najmniej 6-stopowego (ok. 2 m) dystansu między ludźmi i 
stanowią najważniejszą strategię minimalizowania rozprzestrzeniania się COVID-19 w naszych 
społecznościach; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE przez cały czas trwania Ogłoszeń stanu klęski żywiołowej przez 
Gubernatora mieszkańcy Stanu Illinois muszą mieć dostęp do krytycznych świadczeń pomocy 
publicznej, w tym do gotówki, usług żywnościowych oraz pomocy medycznej; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w celu zrównoważenia pilnych potrzeb ekonomicznych i medycznych 
mieszkańców stojących w obliczu utraty pracy i braku bezpieczeństwa żywnościowego, a także 
potrzeby zapewnienia zgodności z niezwykle poważnymi rozporządzeniami dotyczącymi 



zdrowia publicznego oraz ochrony zdrowia pracowników Stanu, Stanowy Departament Usług 
Społecznych rozszerzył zakres usług telefonicznych i internetowych, zamykając jednocześnie 
wszystkie (poza trzynastoma) Ośrodki Rodzinno-Środowiskowe; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE ustawa o bezpieczeństwie handlu elektronicznego Stanu Illinois oraz 
prawo federalne, w tym przepisy dotyczące „podpisu elektronicznego”, wymagają obecnie, aby 
wnioski o pomoc publiczną otrzymywane przez państwo drogą pocztową zawierały pisemny 
podpis wnioskodawcy oraz, aby wnioski składane telefonicznie zawierały nagranie dźwiękowe 
głosu wnioskodawcy jako podpis telefoniczny; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA), Wydział ds. 
żywności i żywienia przyznał Stanowi Illinois zwolnienie, które obecnie obowiązuje do dnia 31 
maja 2020 r., zwalniając Stan Illinois z obowiązku sporządzania nagrania dźwiękowego 
poświadczenia klienta na telefonicznych wnioskach o świadczenie usług w zakresie żywności i 
żywienia oraz zezwalając na ustne poświadczenie telefoniczne w przypadku niepodpisanych 
wniosków otrzymywanych pocztą; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE Departament Zdrowia i Usług Społecznych Stanów Zjednoczonych, 
Centrum usług Medicare i Medicaid zostaną powiadomione zgodnie z obowiązującymi 
procedurami, że wnioski o pomoc medyczną będą rozpatrywane w sposób zgodny z procedurami 
zatwierdzonymi przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, Wydział ds. żywności i 
żywienia; 
 
NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi Stanu Illinois oraz 
zgodnie z sekcjami 7(1), 7(2), 7(3), 7(8) i 7(12) ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego 
Stanu Illinois, 20 ILCS 3305, niniejszym zarządzam, co następuje: 
 
Sekcja 1.  W okresie obowiązywania Ogłoszeń stanu klęski żywiołowej przez Gubernatora, 
związanych z wybuchem epidemii COVID-19 zawiesza się wymóg, zgodnie z którym osoba 
ubiegająca się o pomoc publiczną musi przedstawić nagranie dźwiękowe swojego ustnego 
zaświadczenia podczas telefonicznego składania wniosku o przyznanie świadczeń w ramach 
pomocy publicznej, a zwykłe ustne zaświadczenie odpowiednio udokumentowane przez Stan 
stanowi ważny podpis.  
 
Sekcja 2.  W czasie trwania Ogłoszeń stanu klęski żywiołowej przez Gubernatora związanych z 
wybuchem epidemii COVID-19, niepodpisane wnioski o pomoc publiczną otrzymane pocztą 
mogą być podpisane przez wnioskodawcę zwykłym ustnym poświadczeniem telefonicznym, 
odpowiednio udokumentowanym przez Stan.   
 
Sekcja 3.  W szczególności wymóg określony w Ustawie o bezpieczeństwie handlu 
elektronicznego pod nr 5 ILCS 175/25-101(c), zgodnie z którym wszystkie przepisy przyjęte 
przez agencję państwową muszą zawierać odpowiednie minimalne wymogi bezpieczeństwa 
ustanowione przez Departament ds. Zarządzania Centralnego, zostaje zawieszony na okres 
trwania Ogłoszeń stanu klęski żywiołowej przez Gubernatora dotyczących COVID-19 w 
ograniczonym zakresie w celu wprowadzenia zmian opisanych w sekcji 1 i 2 niniejszego 
Rozporządzenia wykonawczego. 
 

 
       _______________________ 
         JB Pritzker, Gubernator 
 
 
 
Wydane przez Gubernatora 6, kwietnia 2020 r. 
Złożone przez Sekretarza stanu 6, kwietnia 2020 r. 


