
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie Gubernatora o stanie 
klęski żywiołowej 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE małpia ospa jest rzadką, ale potencjalnie poważną chorobą wirusową, 
wywołaną przez wirusa małpiej ospy, która rozpoczyna się objawami grypopodobnymi i 
obrzękiem węzłów chłonnych, powodując szereg powikłań medycznych, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE wirus małpiej ospy jest przenoszony na ludzi poprzez bliski kontakt z 
zakażoną osobą lub zwierzęciem bądź z materiałem skażonym wirusem, np. poprzez bliski kontakt 
ze zmianami chorobowymi, płynami ustrojowymi, kropelkami oddechowymi podczas 
długotrwałego kontaktu twarzą w twarz, oraz skażonymi materiałami, takimi jak pościel, ręczniki 
lub ubrania, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE wirus może powodować ból i ciężkie powikłania, zwłaszcza u osób z 
obniżoną odpornością, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE 17 maja 2022 roku Stany Zjednoczone potwierdziły pierwszy przypadek 
małpiej ospy w stanie Massachusetts, a na dzień 28 października 2022 roku zidentyfikowano 28 
087 potwierdzonych przypadków we wszystkich 50 stanach, Portoryko i Dystrykcie Kolumbia, 
oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE Departament Zdrowia Publicznego Stanu Illinois i Departament Zdrowia 
Publicznego Chicago ogłosiły pierwszy przypuszczalny przypadek małpiej ospy w stanie Illinois 
2 czerwca 2022 roku, oraz, 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE od 28 października 2022 roku w stanie Illinois stwierdzono 1369 
potwierdzonych lub prawdopodobnych przypadków zakażeń wirusem małpiej ospy, a w 
przyszłości spodziewane są kolejne przypadki, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w stanie Illinois odnotowuje się obecnie 6. najwyższą liczbę przypadków w 
Stanach Zjednoczonych, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w październiku 2022 roku stan Illinois zgłosił pierwsze dwa zgony związane 
z wirusem małpiej ospy, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE przypadki zidentyfikowane w stanie Illinois w przeważającej większości 
dotyczą dorosłych mężczyzn, oraz 
 



ZWAŻYWSZY, ŻE dnia 23 lipca 2022 roku dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia 
ogłosił, że globalna epidemia małpiej ospy stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego o zasięgu 
międzynarodowym, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE dnia 1 sierpnia 2022 roku z powodu zagrożenia wirusem małpiej ospy 
ogłosiłem, wszystkie hrabstwa stanu Illinois obszarem klęski żywiołowej, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE 30 sierpnia 2022 roku, w związku z utrzymującym się zagrożeniem wirusem 
małpiej ospy, ogłosiłem wszystkie hrabstwa w stanie Illinois obszarem klęski żywiołowej, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE 29 września 2022 roku, w związku z utrzymującym się zagrożeniem 
wirusem małpiej ospy, ogłosiłem wszystkie hrabstwa w stanie Illinois obszarem klęski 
żywiołowej, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE 4 sierpnia Biały Dom ogłosił małpią ospę stanem zagrożenia zdrowia 
publicznego poprzez ogłoszenie, która obowiązuje co najmniej do dnia 2 listopada 2022 roku, oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE ze względu na przypadki małpiej ospy zgłaszane w 109 krajach na świecie, 
Centra Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 
współpracują i konsultują się z innymi krajami, w których stwierdzono przypadki małpiej ospy, 
oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE ochrona zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców stanu Illinois należy do 
najważniejszych zadań rządu stanowego, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE stan Illinois podejmuje działania w odpowiedzi na stan klęski żywiołowej 
zdrowia publicznego spowodowany wirusem małpiej ospy poprzez gromadzenie i przetwarzanie 
próbek do badań w laboratoriach IDPH, koordynowanie dystrybucji i dostarczania szczepionek 
przeciwko małpiej ospie oraz leczenia, zbieranie i analizowanie danych oraz dzielenie się z 
lokalnymi departamentami zdrowia, innymi stanami i CDC informacjami dotyczącymi 
przypadków i narażonych osób, dostarczanie pracownikom służby zdrowia wskazówek 
dotyczących diagnozowania, testowania i leczenia osób z podejrzeniem małpiej ospy oraz 
zapewnianie edukacji publicznej komunikatów na temat wirusa małpiej ospy, aby obywatele stanu 
Illinois mogli chronić siebie i innych przed zarażeniem poprzez wczesną identyfikację, leczenie, 
szczepienie i stosowanie środków zapobiegawczych, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE działania władz stanu Illinois mają również na celu rozszerzenie dostępności 
szczepień dla osób zagrożonych wirusem oraz uczynienie testów bardziej dostępnymi dla 
dostawców usług zdrowotnych i pacjentów w całym stanie, oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE stan Illinois musi ułatwić szybki transport szczepionek i dostępnych metod 
leczenia do punktów dystrybucji w całym stanie, aby zapewnić leczenie nowo zakażonym 
osobom tak szybko, jak to możliwe, a także dotrzeć do najbardziej dotkniętych populacji, oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE Departament Zdrowia i Usług Społecznych Stanów Zjednoczonych wysłał 
15 298 dawek szczepionki Jynneos przeciw małpiej ospie do stanu Illinois, w tym 1500 do 
miasta Chicago, oraz 1500 dawek do innych świadczeniodawców w stanie Illinois, przy czym 
przewiduje się, że więcej dawek szczepionki będzie dostępnych w najbliższej przyszłości, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE szczepionki przeciwko małpiej ospie są skuteczne w ograniczaniu 
zakażenia wirusem małpiej ospy zarówno przed ekspozycją, jak i krótko po niej, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE zapasy szczepionek pozostają ograniczone i stan musi nadać priorytet 
dystrybucji zapasów szczepionek celem jak najszybszego zaszczepienia pierwszą dawką jak 
największej liczby osób, zanim poszczególne osoby otrzymają drugą dawkę (kiedy będą już 
dostępne dodatkowe zapasy), oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE nadal występują liczne złożone przypadki (np. dotyczące młodzieży i kobiet 
w ciąży, przypadki zachorowań na uczelniach/uniwersytetach z dużą liczbą ekspozycji, związane 
z podróżą z innych stanów, a także przypadki obejmujące ponownie pojawienie się licznych 
objawów po zastosowaniu leczenia, w tym zakończone hospitalizacją i zgonem), które wymagają 



większego zaangażowania zasobów IDPH i lokalnego Departamentu Zdrowia w celu pilnej 
reakcji, oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE stan Illinois jest zaangażowany w usuwanie wszelkich nierówności oraz 
poszerzenie edukacji publicznej w zakresie dostępu do szczepionek, testów oraz terapii w 
społeczeństwach o niskich dochodach oraz na terenach wiejskich, a także wśród mniejszości 
rasowych i etnicznych, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE zdolność przenoszenia się wirusa małpiej ospy stanowi poważne zagrożenie 
rozprzestrzeniania się w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak ośrodki opieki zbiorowej, klasy 
szkolne, akademiki, zakłady poprawcze, domy grupowe, schroniska dla bezdomnych oraz zakłady 
opieki długoterminowej, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w miarę jak okoliczności towarzyszące epidemii wirusa małpiej ospy wciąż 
się zmieniają, w tym zmiany w zakresie kwalifikacji szczepionek, technik ich podawania oraz 
dostępności zapasów, Departament Zdrowia Publicznego Stanu Illinois oraz Agencja Zarządzania 
Kryzysowego stanu Illinois kontynuują koncentrowanie znacznych zasobów na reagowaniu na 
wirusa małpiej ospy, a działania te muszą być podtrzymane, aby zapobiec szybkiemu 
rozprzestrzenianiu się wirusa małpiej ospy w stanie Illinois, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE uwzględniwszy powyższe fakty i biorąc pod uwagę szybkie 
rozprzestrzenianie się wirusa małpiej ospy oraz trwające skutki zdrowotne, obecne okoliczności 
w stanie Illinois związane z rozprzestrzenianiem się małpiej ospy stanowią stan zagrożenia 
epidemicznego i stan zagrożenia zdrowia publicznego zgodnie z artykułem 4 ustawy dotyczącej 
Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois (IEMA Act), oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE okoliczności związane z wirusem małpiej ospy spowodowały wystąpienie 
lub zagrożenie wystąpieniem powszechnego zakażenia i potencjalnej utraty życia zgodnie z 
artykułem 4 ustawy IEMA, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE niniejsze ogłoszenie pomoże agencjom w koordynacji zasobów stanowych 
i federalnych, w tym materiałów potrzebnych do przeprowadzenia testów na obecność wirusa 
małpiej ospy oraz dystrybucji i dostawy szczepionek i środków leczniczych oraz zwiększenie 
ilości personelu, oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE zgodnie z artykułem 7 ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu 
Illinois warunki te stanowią prawne uzasadnienie do wydania ogłoszenia o stanie klęski 
żywiołowej w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego, oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE Konstytucja stanu Illinois (Illinois Constitution) w artykule V ustęp 8 
stanowi, że „Gubernator ma najwyższą władzę wykonawczą i jest odpowiedzialny za wierne 
wykonywanie ustaw”, a w Preambule stwierdza, że głównym celem Konstytucji stanu Illinois jest 
„zapewnienie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu ludności”,  
 
NINIEJSZYM, w interesie pomocy mieszkańcom stanu Illinois oraz władzom lokalnym, 
odpowiedzialnym za zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, ja, JB Pritzker, 
gubernator stanu Illinois, ogłaszam, co następuje: 
 
Punkt 1.  Zgodnie z postanowieniami artykułu 7 ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego 
stanu Illinois, 20 ILCS 3305/7, stwierdzam, że w stanie Illinois ma miejsce stan klęski żywiołowej 
w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym wirusem małpiej ospy i w 
szczególności ogłaszam wszystkie hrabstwa w stanie Illinois obszarem klęski żywiołowej. 
Ogłoszenie upoważnia do wykonywania wszystkich uprawnień nadzwyczajnych przewidzianych 
w artykule 7 ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois, 20 ILCS 3305/7, w tym 
między innymi do wykonywania szczególnych uprawnień nadzwyczajnych określonych poniżej.  

 
Punkt 2. Departament Zdrowia Publicznego stanu Illinois oraz Agencja Zarządzania 
Kryzysowego stanu Illinois są zobowiązane do wzajemnej koordynacji planowania i reagowania 
na obecny stan zagrożenia zdrowia publicznego. 
 



Punkt 3. Departament Zdrowia Publicznego stanu Illinois jest ponadto zobowiązany do 
współpracy z gubernatorem, innymi agencjami stanowymi i władzami lokalnymi, w tym 
lokalnymi władzami ds. zdrowia publicznego, w opracowywaniu i wdrażaniu strategii i planów 
ochrony zdrowia publicznego poprzez ograniczenie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa 
małpiej ospy. 
 
Punkt 4. Zadaniem Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois jest bezpośrednie 
wdrażanie Stanowego Planu Działania w Sytuacjach Zagrożenia w celu koordynacji zasobów 
stanowych na potrzeby wspierania samorządów lokalnych w działaniach związanych z 
reagowaniem na katastrofy i usuwaniem ich skutków. 
 
Punkt 5. W celu pomocy w zakupach nadzwyczajnych niezbędnych dla zarządzania kryzysem 
oraz wykonywania innych uprawnień kryzysowych, do których upoważnia ustawa o Agencji 
Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois, przepisy Kodeksu zamówień publicznych stanu Illinois, 
które w jakikolwiek sposób uniemożliwiałyby, utrudniały lub opóźniałyby niezbędne działania 
mające na celu zmniejszenie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa małpiej ospy oraz 
zwiększenie dostępności szczepionek i leczenia, zostają zawieszone w zakresie, w jakim ich 
stosowanie nie jest wymagane przez prawo federalne. W razie konieczności i zgodnie z art. 7(1) 
ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois (Illinois Emergency Management 
Agency Act), 20 ILCS 3305/7(1), gubernator może podjąć odpowiednie działania wykonawcze w 
celu zawieszenia obowiązywania dodatkowych przepisów ustawowych, nakazów, zasad i 
rozporządzeń. 

 
Punkt 6. Zgodnie z art. 7(3) ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois (Illinois 
Emergency Management Agency Act), 20 ILCS 3305/7(3), niniejsze ogłoszenie umożliwia 
uprawnienia Gubernatora, w razie konieczności, do przekazania kierownictwa, personelu lub 
funkcji departamentów i agencji stanowych lub ich jednostek w celu wykonywania lub ułatwiania 
programów reagowania kryzysowego. 

 
Punkt 7. Niniejsze ogłoszenie może ułatwić składanie wniosków o federalną pomoc 
nadzwyczajną lub pomoc w związku z klęskami żywiołowymi, jeśli jest to konieczne. 
 
Punkt 8. Niniejsze ogłoszenie wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym i pozostaje w 
mocy przez 30 dni. 
 

 
      
      _______________________ 

JB Pritzker 
Gubernator 

 
Data:  28 października 2022 r. 
 


