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30 kwietnia 2020 r.           Rozporządzenie wykonawcze 2020-32 
 

 
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 2020-32 

(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 30) 
 

ZWAŻYWSZY, ŻE ochrona zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców stanu Illinois należy do 
najważniejszych funkcji rządu stanowego; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE jest kwestią kluczową, aby osoby chore w stanie Illinois mogły być 
leczone przez pracowników służby zdrowia, w tym gdy potrzebne jest łóżko szpitalne, łóżko 
pogotowia ratunkowego lub respirator; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE kluczowe jest również, aby pracownicy służby zdrowia i ratownicy mieli 
odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE) w celu bezpiecznego leczenia pacjentów, reagowania 
na katastrofy w zakresie zdrowia publicznego oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób 
zakaźnych; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE SARS-CoV-2 (COVID-19) jest nową poważną chorobą układu 
oddechowego o ostrym przebiegu, która rozprzestrzeniła się wśród ludzi drogą kropelkową, 
Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła COVID-19 stanem zagrożenia zdrowia publicznego o 
zasięgu międzynarodowym w dniu 30 stycznia 2020 r., a Sekretarz Departamentu Zdrowia i 
Pomocy Społecznej Stanów Zjednoczonych oświadczył, że COVID-19 stanowi stan zagrożenia 
zdrowia publicznego w dniu 27 stycznia 2020 r.; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia określiła 
epidemię COVID-19 jako pandemię i zgłosiła ponad 3 miliony potwierdzonych przypadków 
COVID-19 i 200 000 zgonów związanych z COVID-19 na całym świecie na dzień 30 kwietnia 
2020 r.; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE szczepionka lub leczenie COVID-19 nie są obecnie dostępne i w dniu 24 
kwietnia 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegła, że obecnie nie ma dowodów na to, że 
osoby, które wyzdrowiały z COVID-19 i mają przeciwciała, są chronione przed drugim 
zakażeniem; oraz   
 
ZWAŻYWSZY, ŻE pomimo wysiłków zmierzających do powstrzymania COVID-19 Światowa 
Organizacja Zdrowia oraz Federalne Centra Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (CDC) 
wskazały, że wirus ma się nadal rozprzestrzeniać i w rzeczywistości nadal szybko się 
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rozprzestrzenia, co powoduje konieczność podjęcia przez rządy federalne i stanowe istotnych 
kroków; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zalecają obecnie, aby 
wszyscy mieszkańcy Stanów Zjednoczonych podjęli środki ostrożności w celu powstrzymania 
rozprzestrzeniania się COVID-19, w tym: (1) pozostawali w domu tak długo, jak to możliwe; (2) 
jeśli muszą opuścić swój dom, praktykowali dystans społeczny, utrzymując odległość 6 stóp od 
innych i unikając wszelkich zgromadzeń; (3) nosili okrycia twarzy w miejscach publicznych, 
gdzie inne środki dystansu społecznego są trudne do utrzymania; (4) byli wyczuleni na objawy, 
takie jak gorączka, kaszel lub duszność, i mierzyli temperaturę, jeśli pojawią się objawy ; oraz 
(5) stosowali odpowiednią higienę, w tym właściwe mycie rąk; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE CDC zalecają również następujące środki ostrożności dla członków 
gospodarstwa domowego, opiekunów i innych osób mających bliski kontakt z osobą z objawami 
COVID-19, w okresie od 48 godzin przed wystąpieniem objawów do momentu, gdy osoba z 
objawami spełnia kryteria przerwania izolacji domowej:  (1) pozostawanie w domu przez 14 dni 
po ostatnim kontakcie i utrzymywanie dystansu społecznego (co najmniej 6 stóp) od innych 
przez cały czas; (2) samodzielne monitorowanie objawów, w tym sprawdzanie temperatury dwa 
razy dziennie i obserwowanie gorączki, kaszlu lub duszności; oraz (3) unikanie kontaktu z 
osobami, które są bardziej narażone na poważne choroby (chyba że mieszkają w tym samym 
domu i miały ten sam kontakt); oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w związku z szybką ewolucją okoliczności związanych z COVID-19, w 
wyniku pojawiających się dowodów dochodzi do częstych zmian w informacjach i 
wskazówkach urzędników służby zdrowia publicznego; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE na dzień 30 kwietnia 2020 r. w 97 hrabstwach Illinois odnotowano prawie 
53 000 potwierdzonych przypadków COVID-19 i 2 350 zgonów z powodu COVID-19; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE badania sugerują, że na każdy potwierdzony przypadek przypada znacznie 
więcej nieznanych przypadków, z których pewne są osobami bez objawów, co oznacza, że osoby 
mogą przenosić wirus na inne osoby nie wiedząc o tym; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w miarę postępów wirusa w Illinois kryzys, przed którym stoi państwo, 
rozwinął się i obecnie wymaga zmieniającej się reakcji w celu zapewnienia szpitalom, 
pracownikom służby zdrowia i osobom udzielającym pierwszej pomocy możliwości 
zaspokojenia potrzeb zdrowotnych wszystkich mieszkańców Illinois oraz w sposób zgodny z 
wytycznymi CDC , które są stale aktualizowane; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE Illinois korzysta z dużego odsetka łóżek szpitalnych, łóżek na OIOM-ie i 
respiratorów z powodu liczby pacjentów COVID-19 wymagających hospitalizacji , a w 
przypadku wzrostu liczby przypadków stan Illinois stanąłby w obliczu niedoboru tych 
krytycznych zasobów opieki zdrowotnej; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE Illinois posiada obecnie łącznie 32 010 łóżek szpitalnych z 3 631 łóżkami 
na OIOM-ie, z czego na dzień 30 kwietnia 2020 r. tylko 33% łóżek szpitalnych i 25% łóżek na 
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OIOM-ie było dostępnych w całym stanie, a tylko 17% łóżek na OIOM-ie było dostępnych w 
regionie Chicago; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE stan współpracował z czołowymi naukowcami z Uniwersytetu w Illinois w 
Urbana-Champaign,  Northwestern School of Medicine (Północnozachodnia Akademia 
Medyczna), Uniwersytetu Chicago, Wydziału Zdrowia Publicznego Chicago i Illinois, wraz z 
McKinsey i Mier Consulting Group oraz Civis Analytics, w celu przeanalizowania 
dwumiesięcznych danych dziennych dotyczących zgonów w wyniku COVID-19 oraz 
wykorzystania ICU i modelowania potencjalnych scenariuszy; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE modele stanowe pokazują, że wykorzystanie zasobów opieki zdrowotnej 
osiągnie szczytowy poziom dopiero w maju oraz że zasoby opieki zdrowotnej będą nadal 
ograniczone po osiągnięciu szczytowego poziomu; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE modele stanowe pokazują, że bez szeroko stosowanego dystansu 
społecznego i innych środków ostrożności stan nie będzie miał wystarczającej liczby łóżek 
szpitalnych, łóżek na OIOM-ie ani respiratorów; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE stan Illinois posiada obecnie łącznie 32 010 łóżek szpitalnych, a modele 
stanowe pokazują, że bez nakazu „pozostania w domu” konieczne byłoby ponad 100 000 łóżek 
szpitalnych; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE stan Illinois posiada obecnie łącznie 3 631 łóżek na OIOM-ie, a 
modelowanie przeprowadzone przez stan pokazuje, że bez zalecenia „pozostania w domu” 
konieczne byłoby więcej niż 25 000 łóżek na OIOM-ie; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE Illinois posiada obecnie łącznie 3 378 respiratorów, a modele stanowe 
pokazują, że bez zalecenia „pozostania w domu” potrzebne byłoby ponad 20 000 respiratorów; 
oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE modele stanowe pokazują, że bez nakazu „pozostania w domu” liczba 
zgonów z powodu COVID-19 byłaby od 10 do 20 razy większa niż w przypadku nakazu 
„pozostania w domu”; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 30 kwietnia 2020 r. uznałem wszystkie hrabstwa stanu Illinois za 
obszar klęski żywiołowej, ponieważ obecne okoliczności w stanie Illinois związane z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 stanowią epidemię i sytuację nadzwyczajną w zakresie 
zdrowia publicznego zgodnie z artykułem 4 Ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu 
Illinois; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 30 kwietnia 2020 r. uznałem wszystkie hrabstwa stanu Illinois za 
obszar klęski żywiołowej, ponieważ obecne okoliczności z groźbą niedoboru łóżek szpitalnych, 
łóżek na OIOM-ie, respiratorów i środków ochrony indywidualnej oraz krytyczna potrzeba 
zwiększenia możliwości testowania na obecność COVID-19, stanowią sytuację nadzwyczajną 
zagrożenia zdrowia publicznego zgodnie z artykułem 4 Ustawy o Agencji Zarządzania 
Kryzysowego stanu Illinois; oraz 
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ZWAŻYWSZY, ŻE Konstytucja stanu Illinois w art. V ust. 8 stanowi, że „Gubernator ma 
najwyższą władzę wykonawczą i jest odpowiedzialny za wierne wykonywanie ustaw” oraz 
stwierdza w Preambule, że głównym celem Konstytucji stanu Illinois jest „zapewnienie zdrowia, 
bezpieczeństwa i dobrobytu ludności”; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w celu zachowania zdrowia i bezpieczeństwa publicznego w całym stanie 
Illinois oraz zapewnienia, że nasz system opieki zdrowotnej jest w stanie służyć osobom chorym, 
uważam za konieczne podjęcie środków zgodnych z wytycznymi dotyczącymi zdrowia 
publicznego w celu spowolnienia i powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz 
zapobieżenia niedoborowi łóżek szpitalnych, łóżek na OIOM-ie, respiratorów i środków ochrony 
indywidualnej oraz zwiększenia możliwości testowania COVID-19; 
 
NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi stanu Illinois, zgodnie z 
Konstytucją stanu Illinois oraz artykułami 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 
zawartymi w przepisach dotyczących zdrowia publicznego, niniejszym nakazuję, ze skutkiem od 
dnia 1 maja 2020 roku: 
 
Artykuł 1.  Wymagania w zakresie zdrowia publicznego dla osób opuszczających dom i dla 
przedsiębiorstw  
 

1. Noszenie okrycia twarzy w miejscach publicznych lub podczas pracy.  Każda osoba 
powyżej drugiego roku życia, która jest w stanie medycznie tolerować okrycie twarzy 
(maskę lub okrycie twarzy z tkanny), jest zobowiązana do zakrycia nosa i ust okryciem 
twarzy, gdy przebywa w miejscu publicznym i nie jest w stanie utrzymać odległości 6 
stóp od innych osób.  Okrycia twarzy są wymagane w publicznych pomieszczeniach 
wewnętrznych, takich jak sklepy.         
 

2. Wymagania dotyczące niezbędnych sklepów.  Sklepy (w tym między innymi sklepy 
prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych i leków, sklepy z narzędziami i szklarnie, 
centra ogrodnicze i szkółki) wyznaczone jako kluczowe przedsiębiorstwa i działalności 
na mocy niniejszego zarządzenia powinny w możliwie jak najszerszym zakresie: 

• zapewniać okrycie twarzy wszystkim pracownikom, którzy nie są w stanie przez 
cały czas utrzymać minimalnej odległości 6 stóp od innych osób;  

• ograniczyć obecność osób na terenie sklepu do 50% pojemności sklepu lub, 
alternatywnie, do limitów frekwencji na podstawie powierzchni placu sklepu 
ustalonych przez Departament Handlu i Możliwości Gospodarczych;  

• stworzyć jednokierunkowe alejki sklepowe, tam gdzie jest to wykonalne, aby 
zmaksymalizować odstępy między klientami i wyznaczyć jednokierunkowe 
alejki widocznymi oznakowaniami i/lub oznakowaniami podłogowymi;  

• komunikować się z klientami za pomocą oznakowania w sklepie, ogłoszeń 
dotyczących usług publicznych i reklam na temat wymagań dotyczących 



 

5 
 

odległości społecznej określonych w niniejszym zarządzeniu (Wymagania 
dotyczące odległości społecznej); oraz 

• zaprzestać używania toreb wielokrotnego użytku.   

Gospodarstwa domowe muszą ograniczyć liczbę członków wchodzących do sklepów do 
niezbędnego minimum. 

3. Wymagania dotyczące niekluczowych sklepów.  Sklepy, które nie zostały wyznaczone 
jako kluczowe przedsiębiorstwa i działalność, mogą zostać ponownie otwarte w 
ograniczonych celach realizacji zamówień telefonicznych i online poprzez odbiór poza 
sklepem i dostawę - które są uważane za minimalne podstawowe działalności. 
Pracownicy pracujący w sklepie muszą przestrzegać społecznych wymagań dotyczących 
odległości i muszą nosić okrycie twarzy, gdy mogą zbliżyć się do innego pracownika lub 
klienta na mniej niż sześć stóp. 
 

4. Wymagania dla producentów.  Producenci, którzy nadal działają zgodnie z niniejszym 
zarządzeniem, muszą przestrzegać wymagań dotyczących separacji społecznej i podjąć 
odpowiednie środki ostrożności, między innymi: 

• zapewniać okrycie twarzy wszystkim pracownikom, którzy nie są w stanie przez 
cały czas utrzymać minimalnej odległości 6 stóp od innych osób;  

• rozłożyć zmiany;  
• zmniejszyć prędkość na linii;  
• obsługiwać tylko podstawowe linie, zamykając jednocześnie linie inne niż 

istotne;  
• zapewnić, aby wszystkie pomieszczenia, w których pracownicy mogą się 

gromadzić, w tym szatnie i jadalnie, pozwalały na zachowanie dystansu 
społecznego; oraz  

• zmniejszyć liczbę operacji w zakresie niezbędnym do umożliwienia zachowania 
dystansu społecznego i zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy w odpowiedzi 
na sytuację nadzwyczajną związaną z COVID-19. 
 

5. Wymagania dla wszystkich przedsiębiorstw.  Wszystkie przedsiębiorstwa muszą 
ocenić, którzy pracownicy są w stanie pracować z domu i zachęca się je do ułatwiania 
pracy zdalnej z domu, jeśli to możliwe.  Wszystkie firmy, w których pracownicy 
fizycznie zgłaszają się do zakładu pracy, muszą opublikować wytyczne Departamentu 
Zdrowia Publicznego stanu Illinois (IDPH) i Biura Prokuratora Generalnego stanu 
Illinois dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy podczas sytuacji nadzwyczajnej 
COVID-19.  Wytyczne zostaną opublikowane na stronie internetowej IDPH. 

Artykuł 2. Pozostań w domu; Wymagania dotyczące separacji społecznej; oraz Kluczowe 
przedsiębiorstwa i działalność 

1.  Pozostań w domu lub miejscu zamieszkania  .  Poza wyjątkami opisanymi poniżej, 
wszystkim osobom mieszkającym obecnie w stanie Illinois nakazuje się przebywanie w 
domu lub miejscu zamieszkania, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszym 
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rozporządzeniu wykonawczym.  W zakresie, w jakim osoby fizyczne korzystają z 
przestrzeni współdzielonych lub zewnętrznych poza swoim miejscem zamieszkania, 
muszą zawsze i w miarę możliwości utrzymywać dystans społeczny co najmniej sześciu 
stóp od jakiejkolwiek innej osoby, zgodnie z Wymaganiami dotyczącymi separacji 
społecznej określonymi w niniejszym rozporządzeniu wykonawczym.  Wszystkie osoby 
mogą opuścić swoje domy lub miejsce zamieszkania wyłącznie w związku z 
podstawowymi działaniami, podstawowymi funkcjami rządowymi lub w celu 
prowadzenia kluczowych przedsiębiorstw i operacji, zgodnie z poniższą definicją.   
 
Osoby doświadczające bezdomności są wyłączone z zakresu stosowania niniejszej 
dyrektywy, ale stanowczo wzywa się je do uzyskania schronienia, a podmioty rządowe i 
inne stanowczo wzywa się do jak najszybszego udostępnienia takiego schronienia w 
możliwie najszerszym zakresie (oraz do stosowania w ich działaniach ograniczających 
ryzyko COVID-19 zalecanych przez amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji 
Chorób (CDC) oraz Departament Zdrowia Publicznego stanu Illinois (IDPH)).  Osobom, 
których miejsca zamieszkania są niebezpieczne lub stają się niebezpieczne, takim jak 
ofiary przemocy domowej, zezwala się i zachęca do opuszczenia domu i przebywania w 
bezpiecznym alternatywnym miejscu.  Do celów niniejszego rozporządzenia 
wykonawczego domy lub rezydencje obejmują hotele, motele, współdzielone jednostki 
najmu, schroniska i podobne obiekty.  
 

2. Konieczne jest zaprzestanie działalności gospodarczej i działalności o charakterze 
niekluczowym.  Wszystkie przedsiębiorstwa i działalności w stanie, z wyjątkiem 
kluczowych przedsiębiorstw i operacji określonych poniżej, są zobowiązane do 
zaprzestania wszelkiej działalności w stanie, z wyjątkiem minimalnej podstawowej 
działalności określonej poniżej.  Dla jasności, przedsiębiorstwa mogą również 
kontynuować działalność polegającą wyłącznie na pracy pracowników lub wykonawców 
wykonujących czynności we własnych rezydencjach (tj. pracujących w domu).   
 
Wszystkie kluczowe przedsiębiorstwa i operacje mogą pozostać otwarte zgodnie z 
wyraźnymi postanowieniami niniejszego zarządzenia i intencją niniejszego zarządzenia, 
jak określono w artykule 2, ustęp 16 poniżej.  W możliwie jak najszerszym zakresie 
kluczowe przedsiębiorstwa i operacje muszą spełniać wymogi dotyczące odległości 
społecznej określone w niniejszym rozporządzeniu wykonawczym, w tym poprzez 
utrzymywanie odległości społecznej sześciu stóp zarówno w przypadku pracowników, 
jak i członków społeczeństwa, przez cały czas, w tym między innymi wtedy, gdy klienci 
stoją w kolejce.   
 

3. Czynności zabronione.  Wszelkie publiczne i prywatne zgromadzenia jakiejkolwiek 
liczby osób odbywające się poza jednym gospodarstwem domowym lub lokalem 
mieszkalnym są zabronione, z wyjątkiem ograniczonych celów, dozwolonych na mocy 
niniejszego rozporządzenia wykonawczego.  Zgodnie z aktualnymi wytycznymi CDC, 
jakiekolwiek zgromadzenie więcej niż dziesięciu osób jest zabronione, chyba że jest 
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dozwolone na mocy niniejszego rozporządzenia wykonawczego.  Żadne z postanowień 
niniejszego rozporządzenia wykonawczego nie zabrania gromadzenia się członków 
gospodarstwa domowego lub miejsca zamieszkania.   
 
Wszystkie miejsca rozrywki publicznej, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, w tym 
między innymi wesołe miasteczka, miejsca imprez masowych, parki rozrywki, parki 
wodne, akwaria, ogrody zoologiczne, muzea, salony gier, targi, centra zabaw dla dzieci, 
place zabaw, funpleksy, parki rozrywki, kręgielnie, kina i inne sale teatralne i 
koncertowe, muzyczne oraz kluby wiejskie lub kluby społeczne, są zamknięte dla 
publiczności.   
 

4. Zakazane i dozwolone podróże.  Wszelkie podróże, w tym między innymi podróże 
samochodem, motocyklem, skuterem, rowerem, pociągiem, samolotem lub transportem 
publicznym, z wyjątkiem niezbędnych podróży i podstawowych działań określonych w 
niniejszym dokumencie, są zabronione.  Osoby podróżujące transportem publicznym 
muszą spełniać wymogi dotyczące separacji społecznej w możliwie jak najszerszym 
zakresie.  Niniejsze rozporządzenie wykonawcze umożliwia podróżowanie do lub ze 
stanu w celu utrzymania kluczowych przedsiębiorstw i operacji oraz minimalnej 
podstawowej działalności operacyjnej.   
 

5. Zezwala się na opuszczenie domu w celu podjęcia niezbędnych czynności.  Do celów 
niniejszego rozporządzenia wykonawczego osoby fizyczne mogą opuścić swoje miejsce 
zamieszkania wyłącznie w celu wykonania któregokolwiek z następujących zasadniczych 
czynności i muszą przestrzegać wymagań dotyczących separacji społecznej określonych 
w niniejszym rozporządzeniu, w tym noszenia okryć twarzy w miejscu publicznym lub w 
pracy: 
 

a. Dla celów bezpieczeństwa i higiena pracy.  Podejmowanie działań lub 
wykonywanie zadań niezbędnych dla ich zdrowia i bezpieczeństwa lub dla 
zdrowia i bezpieczeństwa ich rodziny lub członków gospodarstwa domowego (w 
tym między innymi zwierząt domowych), takich jak, między innymi, 
poszukiwanie służb ratunkowych, pozyskiwanie materiałów medycznych lub 
leków lub wizyta u pracownika służby zdrowia. 
 

b. W celu uzyskania niezbędnych dostaw i usług.  Uzyskiwanie niezbędnych 
usług lub dostaw dla siebie i swojej rodziny lub członków gospodarstwa 
domowego lub dostarczanie tych usług lub dostaw innym osobom, takich jak, 
między innymi, artykuły spożywcze i żywność, artykuły konsumpcyjne dla 
gospodarstw domowych, artykuły potrzebne do pracy z domu oraz produkty 
niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa, warunków sanitarnych i niezbędnej 
eksploatacji miejsc zamieszkania.   
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c. W celu aktywności na świeżym powietrzu.  Podejmowanie aktywności na 
świeżym powietrzu, pod warunkiem że osoby te spełniają wymogi dotyczące 
separacji społecznej określone poniżej, takich jak między innymi, chodzenie, 
piesze wędrówki, bieganie i jazda na rowerze. Osoby fizyczne mogą chodzić do 
parków publicznych i na tereny rekreacyjne na wolnym powietrzu, w tym do 
określonych parków państwowych, które pozostają otwarte dla niektórych 
rodzajów działalności, wyznaczonych przez Departament Zasobów Naturalnych 
stanu Illinois. Rybołówstwo, wodniactwo i golf są dozwolone tylko wtedy, gdy 
przestrzegane są wytyczne Departamentu Handlu i Możliwości Gospodarczych 
stanu Illinois (DCEO).  Place zabaw mogą zwiększyć rozprzestrzenianie się 
COVID-19 i w związku z tym pozostają zamknięte. 

 
d. W celu wykonywania niektórych rodzajów pracy.  Wykonywanie prac 

zapewniających podstawowe produkty i usługi w kluczowych przedsiębiorstwach 
lub operacjach (które, jak określono poniżej, obejmują działania w zakresie opieki 
zdrowotnej i zdrowia publicznego, działania w zakresie usług społecznych, 
podstawowe funkcje rządowe i podstawową infrastrukturę) lub wykonywanie w 
inny sposób czynności wyraźnie dozwolonych w niniejszym rozporządzeniu 
wykonawczym, w tym minimalne podstawowe działania.  

 
e. W celu opiekowania się innymi.  Opieka nad członkiem rodziny, przyjacielem 

lub zwierzęciem domowym w innym gospodarstwie domowym oraz transport 
członków rodziny, przyjaciół lub zwierząt domowych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem wykonawczym. 

 
f. W celu swobodnego praktykowania religii.  Swobodne praktykowanie religii, 

pod warunkiem że musi spełniać wymogi dotyczące separacji społecznej oraz 
zakaz gromadzenia się więcej niż dziesięciu osób, zgodnie z wytycznymi CDC 
dotyczącymi ochrony zdrowia publicznego.  Organizacje religijne i domy kultu 
zachęca się do korzystania z usług online lub drive-in w celu ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa swoich wyznawców. 
 

6. Osoby w podeszłym wieku i wrażliwe z powodu choroby powinny podjąć dodatkowe 
środki ostrożności.  Osoby będące w grupie wysokiego ryzyka COVID-19 ze względu 
na poważne choroby, w tym osoby w podeszłym wieku i osoby chore, są wzywane do 
pozostania w swoim miejscu zamieszkania w możliwie najszerszym zakresie, z 
wyjątkiem sytuacji, gdy konieczne jest uzyskanie opieki medycznej.  Żadne z 
postanowień niniejszego rozporządzenia wykonawczego nie uniemożliwia 
Departamentowi Zdrowia Publicznego stanu Illinois lub lokalnym departamentom 
zdrowia publicznego wydawania i egzekwowania nakazów izolacji i kwarantanny 
zgodnie z ustawą Departamentu Zdrowia Publicznego, 20 ILCS 2305.   
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7. Działania w zakresie opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego.  Dla celów niniejszego 
rozporządzenia wykonawczego osoby fizyczne mogą opuścić swoje miejsce 
zamieszkania w celu podjęcia pracy lub uzyskania usług w ramach działań opieki 
zdrowotnej i zdrowia publicznego. 
 
Działania w zakresie opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego obejmują między innymi: 
szpitale; kliniki; gabinety dentystyczne; apteki; podmioty zdrowia publicznego, w tym te, 
które kompilują, modelują, analizują i przekazują informacje dotyczące zdrowia 
publicznego; przedsiębiorstwa farmaceutyczne, biotechnologiczne, apteki oraz 
przedsiębiorstwa produkujące urządzenia i sprzęt medyczny  (w tym  działalność, 
badania i rozwój, produkcja i łańcuch dostaw); organizacje pobierające krew, płytki krwi, 
osocze i inne niezbędne materiały; licencjonowane apteki medyczne zajmujące się 
konopiami indyjskimi i licencjonowane ośrodki uprawy konopi indyjskich; podmioty 
świadczące usługi w zakresie zdrowia reprodukcyjnego; ośrodki okulistyczne, w tym 
ośrodki sprzedające okulary i soczewki kontaktowe; podmioty świadczące domową 
opiekę zdrowotną; podmioty świadczące usługi w zakresie zdrowia psychicznego i 
zażywania substancji; inne placówki opieki zdrowotnej oraz podmioty świadczące 
wszelkie powiązane i/lub pomocnicze usługi zdrowotne; oraz podmioty zajmujące się 
transportem i utylizacją materiałów medycznych i pozostałości.    
 
Działania w zakresie opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego obejmują w szczególności 
producentów, techników, operatorów logistycznych i magazynowych oraz dystrybutorów 
sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej (PPE), gazów medycznych, 
produktów farmaceutycznych, krwi i produktów z krwi, szczepionek, materiałów 
testowych, materiałów laboratoryjnych, środków czyszczących, dezynfekcyjnych lub 
sterylizacyjnych oraz produktów z chusteczek i ręczników papierowych.   
 
Działania opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego obejmują również opiekę 
weterynaryjną oraz wszystkie usługi opieki zdrowotnej i pielęgnacji zwierząt.  
 
Działania w zakresie opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego należy interpretować 
szeroko w celu uniknięcia jakichkolwiek problemóww szeroko zdefiniowanym 
świadczeniu opieki zdrowotnej.  Działania opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego nie 
obejmują siłowni, klubów fitness, spa, salonów kosmetycznych, salonów fryzjerskich, 
salonów tatuażu i podobnych obiektów.   
 

8. Operacje usług społecznych.  Do celów niniejszego rozporządzenia wykonawczego 
osoby fizyczne mogą opuścić swoje miejsce zamieszkania w celu podjęcia pracy lub 
uzyskania usług w dowolnych jednostkach związanych z usługami społecznymi, w tym w 
dowolnym usługodawcy finansowanym przez Departament Usług Społecznych stanu 
Illinois, Departament Usług ds. Dzieci i Rodziny stanu Illinois lub Medicaid 
świadczącymi usługi dla ludności, w tym w warunkach państwowych, instytucjonalnych 
lub społecznościowych świadczących usługi społeczne dla ludności.   
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Operacje w zakresie usług społecznych obejmują między innymi: placówki opieki 
długoterminowej; wszystkie podmioty licencjonowane zgodnie z Ustawą o opiece nad 
dziećmi, 225 ILCS 10, z wyjątkiem ośrodków opieki dziennej, domów opieki dziennej i 
domów opieki grupowej; ośrodki opieki dziennej licencjonowane zgodnie z artykułem 2, 
ustęp 12(s) niniejszego rozporządzenia wykonawczego; programy opieki dziennej 
zwolnione z licencji zgodnie z tytułem 89 kodeksu administracyjnego stanu Illinois, 
sekcje 377.3(a) (1) - (a) (4), (b) (2) oraz c); programy jednodniowe zwolnione z licencji 
na mocy tytułu 89 Kodeksu Administracyjnego stanu Illinois, sekcja 377.3 lit. d) (z 
zastrzeżeniem warunków regulujących zwolnione domy opieki dziennej określonych w 
sekcji 1, paragraf 12 (s) niniejszego rozporządzenia wykonawczego); ośrodki mieszkalne 
i schroniska dla dorosłych, seniorów, dzieci i/lub osób z niepełnosprawnością 
rozwojową, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami spowodowanymi 
zażywaniem substancji i/lub chorobami psychicznymi; ośrodki przejściowe; ośrodki 
mieszkalne zapewniające usługi osobom z fizycznymi, intelektualnymi i/lub 
rozwojowymi niepełnosprawnościami, seniorom, dorosłym i dzieciom; biura terenowe, 
które zapewniają podstawowe potrzeby i pomagają ustalić czy dana osoba ma prawo do 
uzyskania podstawowych potrzeb , w tym żywności, gotówki, opieki medycznej, opieki 
nad dziećmi, usług zawodowych, usługrehabilitacyjnych; ośrodki rozwoju; agencje 
adopcyjne; firmy, które zapewniają żywność, schronienie i usługi socjalne oraz inne 
potrzeby życiowe osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, 
osobom z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną i/lub rozwojową lub osobom w 
inny sposób potrzebującym.  
 
Działania w zakresie usług społecznych należy interpretować szeroko w celu uniknięcia 
jakichkolwiek problemów z szeroko zdefiniowanym świadczeniem opieki zdrowotnej.  
 

9. Niezbędna infrastruktura.  Do celów niniejszego rozporządzenia wykonawczego osoby 
fizyczne mogą opuścić swoje miejsce zamieszkania w celu świadczenia jakichkolwiek 
usług lub wykonywania jakichkolwiek prac niezbędnych do oferowania, świadczenia, 
eksploatacji, konserwacji i naprawy zasadniczej infrastruktury.  
 
Niezbędna infrastruktura obejmuje między innymi: produkcję, dystrybucję i sprzedaż 
żywności; budownictwo (w tym między innymi budowy niezbędne w reagowaniu na 
sytuację nadzwyczajną związaną ze zdrowiem publicznym, budowę szpitali, budowę 
obiektów opieki długoterminowej, budownictwo robót publicznych i budownictwo 
mieszkaniowe); zarządzanie budynkami i ich utrzymanie; eksploatację i konserwację 
portów lotniczych; eksploatację i utrzymanie mediów, w tym wody, kanalizacji i gazu; 
instalacje elektryczne (w tym wytwarzanie energii, dystrybucję i produkcję surowców); 
centra dystrybucji; rafinerie ropy naftowej i biopaliw; drogi, autostrady, koleje i transport 
publiczny; porty; działania w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego; ochronę 
przeciwpowodziową; zbieranie i usuwanie odpadów stałych oraz systemy internetowe, 
wideo i telekomunikacyjne (w tym zapewnienie niezbędnej globalnej, krajowej i lokalnej 
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infrastruktury usług komputerowych, infrastruktury biznesowej, łączności i usług 
internetowych). 
 
Niezbędną infrastrukturę należy interpretować szeroko w celu uniknięcia jakichkolwiek 
problemów z szeroko zdefiniowaną zasadniczą infrastrukturą. 
 

10. Niezbędne funkcje rządowe.  Do celów niniejszego rozporządzenia wykonawczego 
wszyscy ratownicy, personel zarządzania kryzysowego, dyspozytorzy ratunkowi, 
personel sądowy, pracownicy organów ścigania i penitencjarnych, pracownicy reagujący 
na materiały niebezpieczne, pracownicy zajmujący się ochroną dzieci i opieką nad 
dziećmi, pracownicy sektora mieszkalnego i schronisk, wojskowi i inni pracownicy 
rządowi pracujący dla lub wspierający kluczowe przedsiębiorstwa i operacje są 
kategorycznie zwolnieni z niniejszego rozporządzenia wykonawczego.   
 
„Podstawowe funkcje rządowe” oznaczają wszystkie usługi świadczone przez państwo 
lub jakąkolwiek gminę, powiat, hrabstwo,pododdział lub agencję rządową i niezbędne do 
zapewnienia ciągłej działalności organów rządowych lub dostaw lub wsparcia dla 
zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu ludności, w tym wykonawców wykonujących 
podstawowe funkcje rządowe.  Każdy organ rządowy określa swoje podstawowe funkcje 
rządowe i identyfikuje pracowników i/lub wykonawców niezbędnych do wykonywania 
tych funkcji.  
 
Niniejsze rozporządzenie wykonawcze nie ma zastosowania do rządu Stanów 
Zjednoczonych.  Żadne z postanowień niniejszego rozporządzenia wykonawczego nie 
zabrania jakiejkolwiek osobie wykonywania lub dostępu do podstawowych funkcji 
rządowych. 
 

11. Przedsiębiorstwa objęte niniejszym rozporządzeniem wykonawczym.  Do celów 
niniejszego rozporządzenia wykonawczego objęte nim przedsiębiorstwa obejmują 
wszelkie podmioty nastawione na zysk, nienastawione na zysk lub edukacyjne, 
niezależnie od charakteru usługi, pełnionej przez nie funkcji lub jej struktury 
korporacyjnej lub podmiotowej. 
 

12. Kluczowe przedsiębiorstwa i działalność.  Dla celów niniejszego rozporządzenia 
wykonawczego podstawowe przedsiębiorstwa i działalności oznaczają działania w 
zakresie opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego, działania w zakresie usług 
społecznych, podstawowe funkcje rządowe i podstawową infrastrukturę oraz następujące 
działania: 1 

                                                            
1  19 marca 2020 r., Stany Zjednoczone  Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury wydał Memorandum w sprawie identyfikacji 
pracowników niezbędnej infrastruktury krytycznej podczas reagowania na  COVID-19 .    Definicja 
podstawowych przedsiębiorstw i działalności zawarta w niniejszym rozporządzeniu ma obejmować 
pracowników wskazanych w tym Memorandum.  
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a. Sklepy prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych i leków.  Sklepy 

spożywcze, apteki, certyfikowane targi rolnicze, stoiska rolne i produkcyjne, 
supermarkety, sklepy spożywcze i inne zakłady zajmujące się sprzedażą 
detaliczną artykułów spożywczych, żywności w puszkach, towarów suchych, 
żywności mrożonej, świeżych owoców i warzyw, artykułów dla zwierząt 
domowych, świeżego mięsa, ryb i drobiu, napojów alkoholowych i 
bezalkoholowych oraz wszelkich innych artykułów konsumpcyjnych dla 
gospodarstw domowych (takich jak produkty do czyszczenia i pielęgnacji 
osobistej). Obejmuje to sklepy prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych, 
leków, w tym leków niewymagających recepty lekarskiej, a także sklepy 
prowadzące sprzedaż innych produktów niebędących artykułami spożywczymi 
oraz produktów niezbędnych do utrzymania bezpieczeństwa, warunków 
sanitarnych i niezbędnej eksploatacji miejsc zamieszkania oraz niezbędnych 
przedsiębiorstw i działalności; 
 

b. Produkcja żywności, napojów, konopi indyjskich i rolnictwo. Wytwarzanie 
żywności i napojów, produkcja, przetwarzanie i hodowla, w tym inwentarza 
żywego, rybołówstwo, pieczenie i inne rolnictwo produkcyjne, w tym uprawa, 
wprowadzanie do obrotu, produkcja i dystrybucja zwierząt i towarów 
przeznaczonych do spożycia; licencjonowane apteki konopi indyjskich 
przeznaczone do użytku medycznego i dla osób pełnoletnich oraz licencjonowane 
ośrodki uprawy konopi indyjskich; oraz przedsiębiorstwa zapewniające 
zwierzętom żywność, schronienie i inne potrzeby życiowe, w tym schroniska dla 
zwierząt, hodowle, schroniska dla psów i ośrodki adopcyjne;  

 
c. Organizacje świadczące usługi charytatywne i społeczne.  Przedsiębiorstwa 

oraz religijne i świeckie organizacje non-profit, w tym banki żywności, 
zapewniające żywność, schronienie i usługi socjalne oraz inne potrzeby życiowe 
osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej lub 
potrzebującym w inny sposób, osobom potrzebującym pomocy w wyniku tej 
sytuacji kryzysowej oraz osobom niepełnosprawnym; 

 
d. Media.  Gazety, telewizja, radio i inne usługi medialne; 

 
e. Stacje benzynowe i przedsiębiorstwa potrzebne do transportu. Stacje 

benzynowe i warsztaty samochodowe, podobne obiekty oraz sklepy rowerowe i 
podobne obiekty; 
 

f. Instytucje finansowe.  Banki, giełdy walut, kredytodawcy konsumentów, w tym 
między innymi kredytodawcy krótkoterminowych pożyczek, lombardy, 
kredytodawcy rat konsumenckich i kredytodawcy finansujący sprzedaż, kasy 
oszczędnościowo-kredytowe, rzeczoznawcy, firmy pośredniczące w sprzedaży 
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nieruchomości, rynki finansowe, giełdy transakcji i kontraktów terminowych, 
podmioty stowarzyszone instytucji finansowych, podmioty emitujące obligacje, 
powiązane instytucje finansowe oraz instytucje sprzedające produkty finansowe; 
 

g. Sklepy z narzędziami i z artykułami dla domu i ogrodu, szklarnie, centra 
ogrodnicze i szkółki.  Sklepy z narzędziami i firmy zajmujące się sprzedażą 
materiałów elektrycznych, hydraulicznych i grzewczych oraz szklarnie, centra 
ogrodnicze i szkółki; 
 

h. Branże krytyczne.  Przedsiębiorstwa budowlane i budownictwo oraz inne 
branże, w tym między innymi hydraulicy, elektrycy, deratyzatorzy, personel 
sprzątający i sprzątający nieruchomości komercyjne i rządowe, personel ochrony, 
inżynierowie operacyjni, klimatyzacja, usługi malarskie, usługi przeprowadzek 
oraz inni usługodawcy świadczący usługi niezbędne do utrzymania 
bezpieczeństwa, warunków sanitarnych i niezbędnej eksploatacji miejsc 
zamieszkania, niezbędnej działalności oraz niezbędnych przedsiębiorstw i 
działalności;   
 

i. Usługi pocztowe, kurierskie, wysyłkowe, logistyczne, dostawy i odbioru.  
Urzędy pocztowe i inne przedsiębiorstwa świadczące usługi wysyłki i dostawy 
oraz przedsiębiorstwa wysyłające lub dostarczające artykuły spożywcze, 
żywność, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, towary lub usługi użytkownikom 
końcowym lub za pośrednictwem kanałów handlowych;  
 

j. Instytucje edukacyjne.  Instytucje edukacyjne - w tym publiczne i prywatne 
szkoły (pre-K-12), szkoły wyższe i uniwersytety - w celu ułatwienia kształcenia 
na odległość, prowadzenia badań krytycznych lub pełnienia podstawowych 
funkcji, pod warunkiem że dystans społeczny wynoszący sześć stóp na osobę jest 
utrzymany w możliwie najszerszym zakresie.  Instytucje edukacyjne mogą 
zezwolić na i ustanowić procedury odbioru niezbędnych materiałów i/lub 
przedmiotów studenckich oraz wyprowadzki z akademika, jeżeli są prowadzone 
w sposób zgodny z wytycznymi zdrowia publicznego, w tym z wymogami 
separacji społecznej.  Niniejsze rozporządzenie wykonawcze jest spójne i nie 
zmienia ani nie zastępuje rozporządzenia wykonawczego 2020-05 
(rozporządzenie wykonawcze COVID-19 nr 3) lub rozporządzenia 
wykonawczego 2020-06 (rozporządzenie wykonawcze COVID-19 nr 4), z tym 
wyjątkiem, że szkoły, których to dotyczy, zostały zamknięte po dniu 7 kwietnia 
2020 r. podanym w tych rozporządzeniach;  
 

k. Usługi pralnicze.  Pralnie, pralnie chemiczne, pralnie przemysłowe i dostawcy 
usług pralniczych; 
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l. Restauracje na wynos.  Restauracje i inne obiekty, które przygotowują i serwują 
jedzenie, ale tylko do spożycia poza lokalem przedsiębiorstwa, za pomocą takich 
środków, jak dostawa wewnętrzna, dostawa przez osoby trzecie, przejazd 
samochodem, odbiór bez wysiadania z samochodu i na wynos.  Szkoły i inne 
podmioty, które zazwyczaj świadczą usługi gastronomiczne na rzecz studentów 
lub członków społeczeństwa, mogą nadal świadczyć te usługi na mocy 
niniejszego rozporządzenia wykonawczego, pod warunkiem że żywność jest 
dostarczana studentom lub członkom społeczeństwa wyłącznie na zasadzie na 
wynos.  Szkoły i inne podmioty świadczące usługi żywnościowe na mocy 
niniejszego zwolnienia nie zezwalają na spożywanie żywności w miejscu, w 
którym jest ona dostarczana, ani w żadnym innym miejscu gromadzenia się ze 
względu na skłonność wirusa do fizycznego oddziaływania na powierzchnie i 
mienie osobiste.  Niniejsze rozporządzenie wykonawcze jest spójne i nie zmienia 
ani nie zastępuje artykułu 1 rozporządzenia wykonawczego 2020-07 
(rozporządzenie wykonawcze COVID-19 nr 5), z tym wyjątkiem, że artykuł 1 
zostaje przedłużony do dnia 7 kwietnia 2020 r.;  
 

m. Materiały do pracy w domu.  Przedsiębiorstwa, które sprzedają, wytwarzają lub 
dostarczają produkty potrzebne do pracy z domu; 
 

n.  Materiały dla kluczowych przedsiębiorstw i działalności  .  Przedsiębiorstwa, 
które sprzedają, wytwarzają lub dostarczają innym kluczowym 
przedsiębiorstwom i podmiotom gospodarczym wsparcie lub materiały niezbędne 
do działania, w tym komputery, elektronikę audio i wideo, sprzęt gospodarstwa 
domowego; sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny; narzędzia, farby, szyby; 
materiały elektryczne, hydrauliczne i grzewcze; sprzęt sanitarny; produkty 
higieny osobistej; żywność, dodatki do żywności, składniki i komponenty; sprzęt 
medyczny i ortopedyczny; sprzęt optyczny i fotograficzny; urządzenia 
diagnostyczne, żywność i napoje, chemikalia, mydła i detergenty; oraz dostawcy i 
detaliści broni palnej i amunicji do celów bezpieczeństwa i ochrony;  
 

o. Transport.  Linie lotnicze, taksówki, sieci transportowe(takie jak Uber i Lyft), 
usługi wynajmu pojazdów, paratranzyt oraz inni prywatni, publiczni i komercyjni 
dostawcy usług transportowych i logistycznych niezbędnych do podstawowych 
działań i innych celów wyraźnie dozwolonych w niniejszym rozporządzeniu 
wykonawczym; 
 

p. Opieka domowa i usługi.  Opieka domowa nad dorosłymi, seniorami, dziećmi 
i/lub osobami z niepełnosprawnościami rozwojowymi, intelektualnymi, 
zaburzeniami związanymi z zażywaniem substancji i/lub chorobami 
psychicznymi, w tym opiekunowie, tacy jak nianie, które mogą podróżować do 
domu dziecka w celu zapewnienia opieki, oraz inne usługi świadczone w domu, w 
tym dostarczanie posiłków; 
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q. Obiekty mieszkalne i schroniska.  Obiekty mieszkalne i schroniska dla 

dorosłych, seniorów, dzieci i/lub osób z niepełnosprawnością rozwojową, 
intelektualną, zaburzeniami związanymi zażywaniem substancji i/lub chorobami 
psychicznymi; 
 

r. Usługi profesjonalne.  Usługi profesjonalne, takie jak usługi prawne, księgowe, 
ubezpieczeniowe, usługi w zakresie nieruchomości (w tym usługi w zakresie 
wyceny i tytułu własności); 
 

s. Ośrodki opieki dziennej dla pracowników zwolnionych na mocy niniejszego 
rozporządzenia wykonawczego.  Ośrodki opieki dzienneji, którym udzielono 
wyjątkowo licencji zgodnie z tytułem 89, sekcja 407.500 Kodeksu 
administracyjnego stanu Illinois, regulującym programy opieki dziennej w 
sytuacjach nadzwyczajnych dla dzieci pracowników zwolnionych na mocy 
niniejszego rozporządzenia wykonawczego z zakazu pracy zgodnie z prawem.  
Niniejszym zawiesza się wymogi licencjonowania domów opieki dziennej 
zgodnie z sekcją 4 Ustawy o opiece nad dziećmi, 225 ILCS 10/4, w odniesieniu 
do domów, w których na okres obowiązywania Ogłoszenia Gubernatora o stanie 
klęski żywiołowej przyjmuje się maksymalnie 6 dzieci;  
 

t. Produkcja, dystrybucja i łańcuch dostaw produktów i branż o krytycznym 
znaczeniu.  Przedsiębiorstwa produkcyjne, dystrybutorzy i przedsiębiorstwa 
łańcucha dostaw, wytwarzające i dostarczające podstawowe produkty i usługi w 
takich branżach jak farmacja, technologia, biotechnologia, opieka zdrowotna, 
chemikalia i urządzenia sanitarne, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów, 
rolnictwo, żywność i napoje, transport, energia, stal i wyroby stalowe, ropa 
naftowa i paliwo, górnictwo, budownictwo, obrona narodowa, komunikacja, a 
także produkty wykorzystywane przez inne istotne przedsiębiorstwa i 
działalności;  
 

u. Krytyczne funkcje związku zawodowego.  Podstawowe działania Związku 
Pracy, w tym administrowanie funduszami opieki zdrowotnej i socjalnej oraz 
personel sprawdzający dobrostan i bezpieczeństwo członków świadczących 
usługi w kluczowych przedsiębiorstwach i operacjach – pod warunkiem że 
kontrole te powinny być przeprowadzane telefonicznie lub, w miarę możliwości, 
zdalnie;  
 

v. Hotele i motele.  Hotele i motele, w zakresie wykorzystywanym do 
zakwaterowania i dostaw lub świadczenia usług gastronomicznych; oraz 
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w. Usługi pogrzebowe.  Usługi pogrzebowe, kostnica, usługi kremacyjne, 
pochówku, cmentarne i podobne. 
 

13. Minimalna podstawowa działalność.  Do celów niniejszego rozporządzenia 
wykonawczego minimalna podstawowa działalność obejmuje następujące działania, pod 
warunkiem że pracownicy spełniają wymogi dotyczące separacji społecznej, w możliwie 
najszerszym zakresie, podczas wykonywania takich działań: 
 

a. Minimalne czynności niezbędne do utrzymania wartości zapasów 
przedsiębiorstwa, utrzymania stanu fizycznych obiektów i wyposażenia 
przedsiębiorstwa, zapewnienia bezpieczeństwa, przetwarzania listy płac i 
świadczeń pracowniczych lub związane z tym funkcje. 
 

b. Minimalne działania niezbędne do ułatwienia pracownikom przedsiębiorstwa 
dalszej pracy zdalnej z ich domu. 

 
c. W przypadku sklepów, realizacja zamówień online i telefonicznych poprzez 

odbiór poza sklepem lub dostawę. 
 

14. Niezbędna podróż.  Do celów niniejszego rozporządzenia wykonawczego niezbędna 
podróż obejmuje podróże w którymkolwiek z następujących celów. Osoby zaangażowane 
w niezbędną podróż muszą spełniać wszystkie wymogi dotyczące separacji społecznej 
określone w niniejszym artykule. 
 

a. Wszelkie podróże związane z zapewnianiem lub dostępem do podstawowych 
działań, podstawowych funkcji rządowych, podstawowych przedsiębiorstw i 
operacji lub minimalnej podstawowej działalności. 
 

b. Podróż w celu opieki nad osobami starszymi, nieletnimi, osobami pozostającymi 
na utrzymaniu, osobami niepełnosprawnymi lub innymi osobami szczególnie 
narażonymi. 
 

c. Podróże do instytucji edukacyjnych lub z instytucji edukacyjnych w celu 
otrzymywania materiałów do nauki na odległość, posiłków i wszelkich innych 
usług pokrewnych. 
 

d. Podróż w celu powrotu do miejsca zamieszkania spoza jurysdykcji. 
 

e. Podróż wymagana przez organy ścigania lub nakaz sądowy, w tym przewóz 
dzieci na podstawie umowy o opiekę. 
 

f. Podróż konieczna do powrotu nierezydentów do miejsca zamieszkania poza 
stanem. Zachęca się do sprawdzenia, czy transport osób ze stanu pozostaje 
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dostępny i działa przed rozpoczęciem takiej podróży. 
 

15. Wymagania dotyczące separacji społecznej, okrycia twarzy i środków ochrony 
indywidualnej.  Do celów niniejszego rozporządzenia wykonawczego wymogi 
dotyczące separacji społecznej obejmują utrzymywanie odległości co najmniej sześciu 
stóp od innych osób, mycie rąk mydłem i wodą przez co najmniej dwadzieścia sekund 
tak często, jak to możliwe, lub stosowanie środka odkażającego do rąk, zakrywanie 
kaszlu lub kichania (rękawem lub łokciem, nie rękami), regularne czyszczenie 
powierzchni często dotykanych, a nieściskanie dłoni. 
 

a. Wymagane środki.  Kluczowe przedsiębiorstwa i działalność oraz 
przedsiębiorstwa prowadzące minimalną podstawową działalność muszą 
podejmować aktywne środki w celu zapewnienia zgodności z wymogami 
dotyczącymi separacji społecznej, w tym, w miarę możliwości: 
 

i. Wyznaczyć 6-stopowe odległości.  Oznaczać za pomocą znaków, taśmy 
lub innych środków odstępy sześciu stóp dla pracowników i klientów w 
celu zachowania odpowiedniej odległości;  
 

ii. Środek dezynfekujący do rąk i środki dezynfekujące.  Posiadać 
środków do dezynfekcji rąk i produktów do dezynfekcji łatwo dostępnych 
dla pracowników i klientów;  
 

iii. Oddzielne godziny pracy dla wrażliwych grup ludności.  Wdrożenie 
oddzielnych godzin pracy dla klientów w podeszłym wieku i klientów 
szczególnie narażonych; oraz  
 

iv. Dostęp online i zdalny.  Publikować online, czy obiekt jest otwarty i jak 
najlepiej dotrzeć do obiektu i kontynuować usługi telefonicznie lub 
zdalnie. 
 

v. Okrycia twarzy i środki ochrony indywidualnej.  Zapewnić 
pracownikom odpowiednie okrycia twarzy i wymagać noszenia okryć 
twarzy tam, gdzie utrzymanie odległości 6 stóp od innych osób nie jest 
możliwe przez cały czas.  Gdy wymagają tego okoliczności w pracy, 
zapewnić pracownikom inne środki ochrony indywidualnej oprócz okryć 
twarzy. 

 
16. Cel niniejszego rozporządzenia wykonawczego.  Celem niniejszego rozporządzenia 

wykonawczego jest zapewnienie, aby maksymalna liczba osób samodzielnie izolowała 
się w miejscach zamieszkania w możliwie najszerszym zakresie, przy jednoczesnym 
umożliwieniu kontynuacji podstawowych usług, w możliwie najszerszym zakresie, aby 
spowolnić rozprzestrzenianie się COVID-19. Jeżeli osoby muszą opuścić swoje miejsca 
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zamieszkania, czy to w celu wykonywania czynności podstawowych, czy też aby w inny 
sposób ułatwić dozwolone czynności niezbędne do zapewnienia ciągłości życia 
społecznego i handlowego, powinny one zawsze i w miarę możliwości spełniać 
wymagania dotyczące separacji społecznej.  Wszystkie postanowienia niniejszego 
rozporządzenia wykonawczego należy interpretować w taki sposób, aby zrealizować ten 
cel. Przedsiębiorstwa nieobjęte wyraźnie niniejszym rozporządzeniem wykonawczym 
powinny zasadniczo zaprzestać działalności i ograniczyć się do minimalnej podstawowej 
działalności operacyjnej.   
 

17. Egzekwowanie.  Niniejsze rozporządzenie wykonawcze może być egzekwowane przez 
stanowe i lokalne organy ścigania zgodnie, między innymi, z artykułem 7, artykułem 15, 
artykułem 18 oraz artykułem 19 Ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu 
Illinois, 20 ILCS 3305.   
 
Przedsiębiorstwa muszą postępować zgodnie z wytycznymi dostarczonymi lub 
opublikowanymi przez: Biuro Gubernatora, Departament Handlu i Możliwości 
Gospodarczych stanu Illinois oraz stanowe i lokalne organy ścigania, dotyczącymi tego, 
czy kwalifikują się jako niezbędne/kluczowe; Departament Zdrowia Publicznego stanu 
Illinois, lokalne departamenty zdrowia publicznego oraz Urząd Praw Pracy Biura 
Prokuratora Generalnego stanu Illinois w odniesieniu do wymagań separacji społecznej.  
Zgodnie z paragrafem 25(b) Ustawy o Informatorach, 740 ILCS 174, firmy mają zakaz 
podejmowania działań odwetowych wobec pracownika za ujawnienie informacji, w 
przypadku gdy pracownik ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że informacje ujawniają 
naruszenie niniejszego rozporządzenia. 
 

18. Brak ograniczeń w zakresie uprawnień.  Żadne z postanowień niniejszego 
rozporządzenia wykonawczego w żaden sposób nie zmienia ani nie modyfikuje 
istniejącej podstawy prawnej umożliwiającej stanowemu lub lokalnemu organowi 
samorządu nakazanie (1) jakiejkolwiek kwarantanny lub izolacji, która może wymagać 
od osoby fizycznej przebywania w określonej nieruchomości mieszkalnej lub placówce 
medycznej przez ograniczony czas, w tym przez czas trwania niniejszego stanu 
zagrożenia zdrowia publicznego, lub (2) zamknięcia określonej lokalizacji na 
ograniczony czas, w tym na czas trwania tego stanu zagrożenia zdrowia publicznego.  
Żadne z postanowień niniejszego rozporządzenia wykonawczego w żaden sposób nie 
zmienia ani nie modyfikuje jakiegokolwiek istniejącej podstawy prawnej umożliwiającej 
organowi władz lokalnych lub stanowych uchwalanie przepisów bardziej 
rygorystycznych niż przepisy niniejszego rozporządzenia wykonawczego. 

Artykuł 3. Klauzula ochronna.   

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 
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życie bez nieważnego postanowienia lub zastosowania. Aby osiągnąć ten cel, przepisy 
niniejszego zarządzenia wykonawczego uznaje się za rozdzielne.  Niniejsze rozporządzenie 
wykonawcze należy odczytywać zgodnie z każdym postanowieniem sądowym dotyczącym 
niniejszego rozporządzenia wykonawczego.   

 

 
 
       _______________________ 
         JB Pritzker, Gubernator 
 
 
 
Wydane przez Gubernatora 30 kwietnia 2020 r. 
Złożone przez sekretarza stanu 30 kwietnia 2020 r. 
 


