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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 2021-18
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 85)
ZWAŻYWSZY, ŻE od początku marca 2020 roku stan Illinois stanął w obliczu pandemii, która
spowodowała nadzwyczajną chorobę i utratę życia, doprowadzając do zakażenia do tej pory ponad
1 430 000 osób, a także odbierając życie 23 475 mieszkańcom; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19) jest nową ciężką ostrą chorobą
układu oddechowego, która rozprzestrzenia się szybko drogą kropelkową; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE choć stan Illinois nadal reaguje na katastrofę w zakresie zdrowia publicznego
wywołaną przez COVID-19, obciążenie mieszkańców, służby zdrowia, osób udzielających
pierwszej pomocy i rządów w całym stanie jest bezprecedensowe; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE wariant Delta koronawirusa jest bardziej agresywny i bardziej zaraźliwy niż
poprzednio krążące szczepy, a ponadto stwarza nowe zagrożenia w bieżących wysiłkach
zmierzających do powstrzymania i spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE wariant Delta może powodować poważniejsze choroby niż wcześniejsze
szczepy wirusa; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE agencja Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control
and Prevention, CDC) szacuje, że wariant Delta stanowi obecnie ponad 90% wszystkich
zsekwencjonowanych przypadków zakażenia koronawirusem w USA; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE ochrona zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców stanu Illinois należy do
najważniejszych funkcji rządu stanowego; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE niezwykle ważne jest, aby stan podjął wszelkie możliwe kroki w celu
zapewnienia dzieciom możliwości edukacji stacjonarnej; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE dystans społeczny, zakrywanie twarzy i inne środki ostrożności w zakresie
zdrowia publicznego okazały się kluczowe dla spowolnienia i powstrzymania rozprzestrzeniania
się wirusa COVID-19 oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE szczepionki na COVID-19 skutecznie zapobiegają chorobie COVID-19, w
szczególności jej ciężkiej postaci i zgonom, jednak część populacji pozostaje niezaszczepiona, a
niektórzy mieszkańcy, w tym młodsze dzieci, nie mogą jeszcze otrzymać szczepionki; oraz

ZWAŻYWSZY, ŻE agencja CDC zapewniła wytyczne dotyczące zapobiegania COVID-19 w
szkołach na poziomie K-12; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE agencja CDC niedawno zaktualizowała swoje wytyczne dotyczące
COVID-19 dla szkół na poziomie K-12 ii obecnie wskazuje, że w szkołach K-12 w
pomieszczeniach każda osoba powinna nosić maseczkę, w tym nauczyciele, personel, uczniowie
i odwiedzający, niezależnie od statusu szczepienia; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Amerykańska Akademia Pediatrii (American Academy of Pediatrics)
również zaleca powszechne noszenie maseczek w szkołach przez wszystkie osoby w wieku
dwóch lat i starsze niezależnie od statusu szczepienia, ponieważ znaczna część populacji
uczniów nie kwalifikuje się jeszcze do szczepień, a udowodniono, że noszenie maseczek
ogranicza przenoszenie wirusa i chroni tych, którzy nie są zaszczepieni; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Rada ds. Edukacji stanu Illinois (Illinois State Board of Education, ISBE)
oraz Departament Zdrowia Publicznego stanu Illinois (Illinois Department of Public Health,
IDPH) wydają uaktualnione wspólne wytyczne i zalecenia dotyczące COVID-19, które mają na
celu umożliwienie szkołom w Illinois obsługującym uczniów na poziomie edukacji od
przedszkola aż do 12 klasy prowadzenie nauczania stacjonarnego, przy jednoczesnym
zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom, pracownikom i odwiedzającym; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE agencja CDC w dalszym ciągu zaleca, aby dostawcy usług opieki dziennej
nadal stosowali strategie zapobiegania COVID-19, w tym noszenie maseczek i utrzymywanie
dystansu społecznego nawet po zaszczepieniu dostawców usług opieki dziennej i personelu; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Departament Usług dla Dzieci i Rodzin stanu Illinois (Illinois Department
of Children & Family Services, DCFS) oraz IDPH wydają zaktualizowane wspólne wytyczne i
zalecenia dotyczące COVID-19 dla placówek opieki dziennej, w tym wszystkich
licencjonowanych ośrodków opieki dziennej, domów opieki dziennej, grupowych domów opieki
dziennej i placówek zwolnionych z licencji; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE agencja CDC nadal zaleca, aby w obiektach zbiorowego żywienia
stosować strategie zapobiegania COVID-19, w tym noszenie maseczek i utrzymywanie dystansu
społecznego, niezależnie od statusu szczepienia; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE IDPH wydaje i aktualizuje wytyczne dotyczące COVID-19 dla domów
opieki i innych placówek opieki długoterminowej, które obejmują strategie ograniczające, takie
jak noszenie maseczek i utrzymywanie dystansu społecznego, nawet wśród zaszczepionych
mieszkańców, personelu i odwiedzających; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE 23 lipca 2021 r., biorąc pod uwagę spodziewane dalsze rozprzestrzenianie
się COVID-19 oraz bieżące skutki zdrowotne i ekonomiczne, które będą odczuwalne w
nadchodzącym miesiącu przez ludzi w całym stanie, ogłosiłem, że wszystkie hrabstwa stanu
Illinois stanowią obszar klęski żywiołowej;
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, 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(12) i 19
ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois (Illinois Emergency Management
Agency Act), 20 ILCS 3305, oraz zgodnie z uprawnieniami zawartymi w przepisach
dotyczących zdrowia publicznego, zarządzam, co następuje:
Sekcja 1: Środki ograniczające dla szkół Wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły w stanie
Illinois obsługujące uczniów na poziomie edukacji od przedszkola aż do 12 klasy muszą
stosować się do wspólnych wytycznych wydanych przez ISBE i IDPH i podjąć aktywne
działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i odwiedzającym, w tym
między innymi:
a. Przestrzegać wymogu stosowania w pomieszczeniach zamkniętych osłony twarzy przez
uczniów, pracowników i odwiedzających w wieku dwóch lat i starszych i są w stanie z

medycznego punktu widzenia tolerować osłony twarzy, niezależnie od statusu
szczepienia, zgodnie z wytycznymi CDC; oraz
b. Wdrażania innych wielopoziomowych strategii zapobiegania (takich jak dystans
społeczny, badania przesiewowe, wentylacja, mycie rąk i etykieta oddechowa,
doradzanie osobom, aby w razie choroby pozostały w domu i poddały się badaniom,
śledzenie kontaktów w połączeniu z odpowiednią kwarantanną i izolacją oraz
czyszczenie i dezynfekcja) w jak największym zakresie i z uwzględnieniem takich
czynników, jak przenoszenie się choroby w społeczności, zasięg szczepień, badania
przesiewowe i występowanie ognisk, zgodnie z wytycznymi CDC.
Sekcja 2: Środki ograniczające dla placówek opieki dziennej. Wszystkie placówki opieki
dziennej w stanie Illinois muszą przestrzegać wspólnych wytycznych wydanych przez DCFS i
IDPH i podejmować aktywne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom,
personelowi i odwiedzającym, w tym między innymi:
a. Przestrzegać wymogu stosowania w pomieszczeniach zamkniętych osłony twarzy przez
dzieci, pracowników i odwiedzających w wieku dwóch lat i starszych i są w stanie z
medycznego punktu widzenia tolerować osłony twarzy, niezależnie od statusu
szczepienia, zgodnie z wytycznymi CDC; oraz
b. Wdrażania innych wielopoziomowych strategii zapobiegania (takich jak dystans
społeczny, badania przesiewowe, wentylacja, mycie rąk i etykieta oddechowa,
doradzanie osobom, aby w razie choroby pozostały w domu i poddały się badaniom,
śledzenie kontaktów w połączeniu z odpowiednią kwarantanną i izolacją oraz
czyszczenie i dezynfekcja) w jak największym zakresie i z uwzględnieniem takich
czynników, jak przenoszenie się choroby w społeczności, zasięg szczepień, badania
przesiewowe i występowanie ognisk, zgodnie z wytycznymi CDC.
Sekcja 3: Środki ograniczające dla placówek opieki długoterminowej. Wszystkie domy
opieki i placówki opieki długoterminowej w stanie Illinois muszą nadal stosować się do
wytycznych wydanych przez CDC i IDPH, które wymagają używania osłony twarzy w
placówkach zbiorowych dla osób w wieku dwóch lat i starszych i zdolnych z medycznego
punktu widzenia tolerować osłony twarzy, niezależnie od statusu szczepień.
Sekcja 4: 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 życie bez nieważnego postanowienia lub zastosowania. Aby osiągnąć ten cel,
przepisy niniejszego zarządzenia wykonawczego uznaje się za rozdzielne.
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