
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 czerwca 2020 r.       ROZPORZĄDZENIE 

WYKONAWCZE 2020-41 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W ODPOWIEDZI NA COVID-19 

(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 39) 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE koronawirus 2019 (COVID-19), nowa ostra choroba zakaźna układu 

oddechowego, gwałtownie rozprzestrzenił się w krótkim czasie w całym stanie Illinois, 

wymagając stosowania rygorystycznych wytycznych przez federalne, stanowe i lokalne urzędy 

zdrowia publicznego oraz zaangażowania istotnych środków w odpowiedzi na rosnące 

zagrożenie w zakresie zdrowia publicznego; oraz   

ZWAŻYWSZY, ŻE COVID-19 może rozprzestrzeniać się wśród ludzi drogą kropelkową, 

ludzie niewykazujący objawów choroby mogą przenosić wirusa, a obecnie nie ma skutecznego 

lekarstwa ani szczepionki; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE ja, JB Pritzker, Gubernator stanu Illinois, w odpowiedzi na wybuch 

epidemii COVID-19 w dniu 9 marca 2020 r. ogłosiłem wszystkie hrabstwa Stanu Illinois 

obszarem klęski żywiołowej; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 1 kwietnia 2020 r. ze względu na gwałtowne rozprzestrzenianie się 

COVID-19 ogłosiłem wszystkie hrabstwa stanu Illinois obszarem klęski żywiołowej; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 30 kwietnia 2020 r., ze względu na spodziewane dalsze 

rozprzestrzenianie się COVID-19 i w następstwie tego skutki zdrowotne w całym stanie, jak 

również na konieczność zapobiegania potencjalnym brakom łóżek szpitalnych, łóżek na OIOM-

ie, respiratorów, środków ochrony indywidualnej i materiałów do przeprowadzania testów na 

obecność wirusa, ogłosiłem wszystkie hrabstwa stanu Illinois obszarem klęski żywiołowej; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 29 maja 2020 r. z uwagi na tysiące ofiar śmiertelnych 

spowodowanych przez COVID-19 w stanie Illinois, nieustanny wzrost liczby przypadków, 

nieustanne zagrożenie niedoborami łóżek szpitalnych, łóżek na oddziałach ratunkowych i 

respiratorów oraz wyższe, choć wciąż jeszcze niewystarczające możliwości pod względem 

przeprowadzania testów, a także straty finansowe wskutek wirusa, ponownie ogłosiłem, że 

wszystkie hrabstwa w Stanie Illinois są rejonem objętym klęską żywiołową (wraz z 

wcześniejszymi ogłoszeniami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu wykonawczym (Executive 

Order) oraz z gubernatorskim ogłoszeniem stanu klęski żywiołowej (Gubernatorial Disaster 

Proclamations)); oraz  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE konieczne i właściwe jest, aby stan Illinois w dalszym ciągu podejmował 

natychmiastowe i znaczące środki w celu zapobieżenia lub spowolnienia rozprzestrzeniania się 

COVID-19 oraz ochrony zdrowia publicznego podczas wybuchu epidemii COVID-19; oraz  



 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE rozporządzenie wykonawcze 2020–38 (Executive Order 2020-38) nakłada 

obowiązek zachowania dystansu społecznego, noszenia osłony twarzy w miejscach publicznych 

oraz ograniczenia liczebności zgromadzeń do maksymalnie 10 osób; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE ustawa o zakładach sportowych (Sports Wagering Act), 230 ILCS 45/25-

30(f), 25-35(f) i 25-40(i) wymaga, aby osoby fizyczne osobiście utworzyły konto do zakładów 

sportowych w punkcie licencjonowanym zgodnie z przepisami tej ustawy; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE ze względu na wymogi dotyczące zachowania dystansu społecznego w 

celu ochrony zdrowia publicznego oraz z powodu zamknięcia dla społeczeństwa od dnia 16 

marca 2020 r. istniejących kasyn i centrów gier hazardowych licencjonowanych zgodnie z 

ustawą o zakładach sportowych (Sports Wagering Act), przy czym ich ponowne otwarcie 

zgodnie z Planem powrotu Illinois do normalności (Restore Illinois) nastąpi dopiero wówczas, 

gdy będzie to bezpieczne, mieszkańcy Illinois nie mogą pojawiać się osobiście w 

licencjonowanym kasynie;  

NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi stanu Illinois, zgodnie z 

sekcjami 7(1), 7(2), 7(8) i 7(12) ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois 

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

skutkiem od dnia 4 czerwca 2020 roku: 

Sekcja 1. Na czas obowiązywania Gubernatorskich ogłoszeń stanu klęski żywiołowej 

(Gubernatorial Disaster Proclamations) zawieszone zostają przepisy ustawy o zakładach 

sportowych (Sports Wagering Act), 230 ILCS 45/25-30(f), 25-35(f) i 25-40(i), wymagające 

osobistego utworzenia konto do zakładów sportowych w punkcie licencjonowanym zgodnie z 

przepisami tej ustawy w celu wzięcia udziału w zakładach sportowych oferowanych przez 

Internet lub aplikację mobilną.   
 

Sekcja 2.  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 4 czerwca 2020 r. 

Złożone przez Sekretarza Stanu 4 czerwca 2020 r. 

 


