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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 2022-22 
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE DOTYCZĄCE COVID-19 NR 114) 

 
ZWAŻYWSZY, ŻE ochrona zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców stanu Illinois należy do 
najważniejszych funkcji rządu stanowego; oraz 
 
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 
3 834 000 osób, a także odbierając życie 35 300 mieszkańcom; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w miarę jak stan Illinois w dalszym ciągu reaguje na klęskę żywiołową w 
zakresie zdrowia publicznego spowodowaną chorobą koronawirusową COVID-19, nową, ciężką, 
ostro przebiegającą chorobą układu oddechowego, która rozprzestrzenia się szybko drogą 
kropelkową, obciążenie dla mieszkańców, personelu medycznego, służb ratowniczych i rządu w 
całym stanie jest bezprecedensowe; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w trakcie trwania pandemii pojawiły się i nadal pojawiają się liczne 
warianty, z których każdy charakteryzuje się inną zdolnością przenoszenia i stopniem ciężkości; 
oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE przewidywanie tego, co stanie się w przyszłości w tej pandemii, nadal 
pozostaje trudnym zadaniem, a sprawdzone środki łagodzące skutki pandemii, takie jak dystans 
społeczny, zakrywanie twarzy i inne środki ostrożności w zakresie zdrowia publicznego, nadal 
działają w celu spowolnienia i powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE Centra Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) wydały zmienione wytyczne w dniu 25 lutego 2022 r., aby znieść swoje 
zalecenie dotyczące powszechnego zakrywania twarzy w pomieszczeniach, w tym w programach 
K-12; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE wytyczne zapewniły ramy dla oceny poziomów COVID-19 w społeczności 
w oparciu o ilość przyjęć do szpitala COVID-19, dostępność łóżek szpitalnych i liczbę 
przypadków COVID-19; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE obecne wytyczne CDC zalecają powszechne zakrywanie twarzy w 
społecznościach o wysokim poziomie zarażenia COVID-19 w społeczności; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE CDC nadal zaleca, aby niektóre placówki społeczne, takie jak szkoły i 
placówki zbiorowe wysokiego ryzyka, wymagały dodatkowych środków zapobiegawczych w 
zależności od charakterystyki placówki oraz w przypadku wybuchu epidemii; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE nawet bez wprowadzenia nakazu stanowego, szkoły K-12, placówki opieki 
nad dziećmi i inne miejsca mogą zdecydować się na wprowadzenie wymogu noszenia maseczki 
na twarz w zależności od poziomu występowania COVID-19 w społeczności i innych czynników 
charakterystycznych dla danego miejsca; oraz,  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE szczepionki przeciwko COVID-19 są skuteczne w zapobieganiu chorobie 
COVID-19, zwłaszcza ciężkiemu przebiegowi choroby i zgonom, ale część populacji pozostaje 
nieszczepiona, w tym niektóre młodsze dzieci, które dopiero niedawno uzyskały uprawnienia do 
szczepień; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE niektórzy pracodawcy zawarli układy zbiorowe pracy, które nadal nakładają 
na pracowników obowiązek noszenia maseczek na twarz w pewnych okolicznościach, w 
uzupełnieniu do innych środków łagodzących skutki pandemii; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE CDC nadal zaleca, aby osoby, które mają obniżoną odporność lub są w 
grupie wysokiego ryzyka wystąpienia ciężkiego przebiegu choroby, rozważyły noszenie dobrze 



dopasowanego okrycia twarzy w pomieszczeniach zamkniętych w miejscach publicznych, gdy 
poziom COVID-19 w społeczności jest wysoki; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE CDC nadal zaleca, aby osoby z objawami, pozytywnym wynikiem testu lub 
będące narażone na kontakt z kimś z COVID-19 nosiły okrycie twarzy; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w każdej chwili można założyć maseczkę, aby chronić siebie lub osoby ze 
swojego otoczenia przed rozprzestrzenianiem się COVID-19; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE wytyczne CDC nadal zalecają, aby osoby, które nie mają aktualnych 
szczepień na COVID-19 lub do 90 dni od zakażenia COVID-19 nosiły maskę przez co najmniej 
10 dni po ekspozycji na COVID-19; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE wytyczne CDC nadal zalecają, aby osoby, u których test na obecność 
COVID-19 dał wynik pozytywny, pozostawały w domu i izolowały się przez co najmniej 5 dni po 
uzyskaniu wyniku pozytywnego, a do 10. dnia nosiły maseczkę; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE CDC nadal zaleca, aby uczniowie, nauczyciele i pracownicy pozostali w 
domu, jeśli mają objawy jakiejkolwiek choroby zakaźnej, w tym COVID-19; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE szkoły powinny nadal współpracować z lokalnymi wydziałami zdrowia, aby 
zgodnie z wytycznymi CDC ustalić, którzy uczniowie, nauczyciele i pracownicy z pozytywnym 
wynikiem COVID-19 lub narażeni na kontakt z wirusem powinni pozostać w domu ze względu 
na zdrowie i bezpieczeństwo społeczności szkolnej; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE agencja CDC zmieniła swoje wytyczne operacyjne dla szkół K-12 oraz 
programów wczesnej opieki i edukacji, aby wspierać bezpieczną naukę przewidującą osobistą 
obecność w dniu 11 sierpnia 2022 r. w celu zastosowania zaktualizowanych zaleceń dotyczących 
izolacji oraz kwarantanny w placówkach szkolnych i opieki dziennej; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE zrewidowane wytyczne nie zalecają już rutynowych testów przesiewowych 
w szkołach K-12, z wyjątkiem określonych okoliczności; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE zrewidowane wytyczne przewidują również, że programy Test to Stay nie 
są już potrzebne, ponieważ kwarantanna nie jest już zalecana dla osób narażonych na COVID-19, 
z wyjątkiem niektórych miejsc zgromadzeń o podwyższonym ryzyku; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE federalne Ośrodek Usług Zdrowotnych Medicare i Medicaid (Centers for 
Medicare and Medicaid Services, CMS) nadal wymaga, aby personel certyfikowanych federalnie 
placówek opieki zdrowotnej był w pełni zaszczepiony przeciwko COVID-19, a także 
zdecydowanie zaleca, aby personel certyfikowanych federalnie placówek opieki długoterminowej 
i placówek opieki wykwalifikowanej miał aktualne szczepienia przeciwko COVID-19; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE oprócz tego, że wirus COVID-19 spowodował śmierć ponad 35 100 
mieszkańców stanu Illinois i negatywnie wpłynął na zdrowie fizyczne kolejnych dziesiątek tysięcy 
osób, spowodował również znaczne straty ekonomiczne i nadal zagraża dobrostanowi 
finansowemu znacznej liczby osób i przedsiębiorstw w całym kraju i w całym stanie; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE skutki pandemii COVID-19 spowodowały ogólnokrajowy niedobór 
pracowników służby zdrowia, który ma wpływ na świadczenie usług opieki zdrowotnej w stanie 
Illinois, w tym na dostępność personelu, łóżek i usług opieki zdrowotnej w placówkach służby 
zdrowia, w tym w placówkach prowadzonych przez stan; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE wiele agencji wykonawczych w stanie nadal koncentruje swoje ograniczone 
zasoby na bieżącym reagowaniu na pandemię COVID-19; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE 10 listopada 2022 r., biorąc pod uwagę spodziewane dalsze 
rozprzestrzenianie się COVID-19 oraz trwające skutki zdrowotne i ekonomiczne, które będą 
odczuwalne w ciągu najbliższego miesiąca przez mieszkańców w całym stanie, ogłosiłem 
wszystkie hrabstwa w stanie Illinois obszarem stanu klęski żywiołowej; oraz 



ZWAŻYWSZY, ŻE w odpowiedzi na opisane powyżej zagrożenie epidemiologiczne i stan 
zagrożenia zdrowia publicznego stwierdzam konieczność ponownego wydania rozporządzeń 
wykonawczych 2020-09, 2020-20, 2020-23, 2021-12, 2021-18, 2021-22 oraz 2021-31 i 
niniejszym włączam klauzule rozpoczynające się od „ZWAŻYWSZY, ŻE” tych rozporządzeń 
wykonawczych; 

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 (Illinois Emergency Management Agency Act), 20 ILCS 
3305, oraz zgodnie z uprawnieniami zawartymi w przepisach dotyczących zdrowia publicznego, 
niniejszym zarządzam, co następuje, ze skutkiem od dnia 10 listopada 2022 roku: 

Część 1: Ponowne wydanie rozporządzeń wykonawczych. 
 
Rozporządzenia wykonawcze 2020-09, 2020-20, 2020-23, 2021-12, 2021-18, 2021-22, oraz 2021-
31 zostają niniejszym ponownie wydane w następującym brzmieniu: 
 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-09 (Telezdrowie): 
 
Punkty 9 i 10 Rozporządzenia wykonawczego 2020-09, zmienionego przez 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-15, zostają ponownie wydane i przedłużone do 9 
grudnia 2022 r. 

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-20 (Wymogi dotyczące pomocy publicznej):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-20 zostaje w całości ponownie wydane i przedłużone 
do 9 grudnia 2022 r. 

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-23 (Działania Departamentu Regulacji 
Finansowych i Zawodowych stanu Illinois dla licencjonowanych specjalistów 
zaangażowanych w działania podejmowane w odpowiedzi na klęskę żywiołową):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-23 zostaje w całości ponownie wydane i przedłużone 
do 9 grudnia 2022 r. 

 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-12 (Etap V ponownego otwarcia gospodarki):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-12 zmienione przez Rozporządzenie wykonawcze 
2022-12 i Rozporządzenie wykonawcze 2022-21 zostaje ponownie wydane w całości i 
przedłużone do 9 grudnia 2022 r.  

Rozporządzenie wykonawcze 2021-18 (Środki ograniczające ryzyko): 

Rozporządzenie wykonawcze 2021-18 zmienione przez Rozporządzenie wykonawcze 
2021-19 i Rozporządzenie wykonawcze 2022-10 zostaje ponownie wydane w całości i 
przedłużone do 9 grudnia 2022 r. 

 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-22 (Wymagania dotyczące szczepień i testów): 
 
Punkty 5, 7, 8 i 9 Rozporządzenia wykonawczego 2021-22, zmienionego przez 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-23 i Rozporządzenie wykonawcze 2021-27, zostają 
ponownie wydane i przedłużone do dnia 9 grudnia 2022 r.     

 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-31 (zawieszenie wymogów dla doradców 
zawodowych, klinicznych doradców zawodowych, pracowników socjalnych i 
klinicznych pracowników socjalnych oraz psychologów klinicznych):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-31 zostaje w całości ponownie wydane i przedłużone 
do 9 grudnia 2022 r. 

 
 



Część 2: Klauzula zastrzeżeń. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Rozporządzenia 
wykonawczego lub jego zastosowanie do jakiejkolwiek osoby bądź 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 Rozporządzenia wykonawczego uznaje się za rozdzielne. 

 
 
                                               
          Gubernator JB Pritzker 
 
 
 
Wydane przez Gubernatora dnia 10 listopada 2022 r. 
Złożone przez Sekretarza Stanu dnia 10 listopada 2022 r. 
 
 


