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OGÓLNE INFORMACJE 
DOTYCZĄCE WYTYCZNYCH 
DLA FAZY IV Podejście do zdrowia publicznego w celu bezpiecznego  

ponownego otwarcia naszego stanu

PLAN POWROTU STANU ILLINOIS 
DO NORMALNOŚCI

WSZYSTKIE TYPY DZIAŁALNOŚCI
• Wszyscy pracownicy, którzy mogą pracować z domu, powinni robić to dalej
• Należy nadal nosić okrycie twarzy, które zakrywa nos i usta, zachować 

dystans społeczny 6 stóp i często myć ręce 
• Należy nadal przeprowadzać badania przesiewowe przy wejściu do 

miejsca pracy oraz badania pracowników w trakcie zmiany dla zmian 
trwających ponad 5 godzin (wirtualne badania są dozwolone)

• Należy stosować się do zaleceń dotyczących ograniczeń liczby osób 
w pomieszczeniach i w grupach (należy to stale monitorować przez cały 
okres Fazy IV)

PRODUKCJA FILMOWA
• Ograniczenie obłożenia sceny/pomieszczenia to nie więcej niż 50% 

dopuszczalnej ilości osób
• Sceny z tłumem powinny być ograniczone do 50 osób lub mniej
• Wszystkie osoby powinny zachować 6 stóp dystansu społecznego, chyba 

że dane czynności nie mogą być wykonywane bez zbliżenia (np. aktorzy 
odgrywający role, fryzury, makijaż, kostiumy)

• Należy przeprowadzić jednorazowy test wymazu z nosa RT-PCR całej 
obsady i ekipy w ciągu 48 do 72 godzin przed rozpoczęciem pracy na 
planie lub w danej lokalizacji

• Usługi gastronomiczne i catering powinny stosować się do wytycznych 
obowiązujących w restauracjach i barach

• Obecność publiczności jest dozwolona zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
teatrów/sztuk widowiskowych 

ZDROWIE I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA
• Ograniczenie liczby osób w pomieszczeniu do nie więcej niż 50% pojemności
• Dozwolone są grupy maksymalnie 50-osobowe z zachowaniem 

6 stóp dystansu społecznego; dopuszczalna jest obecność wielu 
grup, zakładając, że możliwości obiektu pozwalają na zachowanie 
odpowiedniego dystansu społecznego i ograniczenie kontaktów 
między grupami

• Stanowiska do ćwiczeń i sprzęt powinny być w ustawione co 6 stóp bez 
barier lub co 3 stopy z nieprzepuszczalnymi barierami między nimi 

• W przypadku otwartych przestrzeni siłowni, konieczna jest obecność 
1 pracownika na 4000 stóp kwadratowych do monitorowania dystansu 
społecznego i dezynfekowania sprzętu między użyciami

• Należy dezynfekować sprzęt przed i po każdym użyciu i dezynfekować 
szatnie i prysznice przynajmniej raz na godzinę 

• Dodatkowe pomieszczenia (np. sauny, jakuzzi, łaźnie parowe) powinny być 
zamknięte, ale miejsca do opieki nad dziećmi mogą być ponownie otwarte 
zgodnie z wytycznymi DHFS dotyczącymi opieki nad dziećmi

MUZEA
• Ograniczenie liczby osób w pomieszczeniu do nie więcej niż 25% pojemności 
• Wycieczki z przewodnikiem powinny być ograniczone do nie więcej niż 

50 osób w grupie 
• Wycieczki audio są dozwolone, z tym że sprzęt powinien być 

dezynfekowany po i przed każdym użyciu 
• Muzea powinny posiadać plan ograniczenia gromadzenia się ludzi poprzez 

przedsprzedaż biletów i rozłożenie sprzedaży biletów czasie
• Sprzedaż jest dozwolona z ograniczeniami

REKREACJA WEWNĄTRZ OBIEKTÓW /  
NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
• Otwierane są pewne obiekty do rekreacji wewnątrz (np. kręgielnie, 

lodowiska); place zabaw i parki trampolinowe wewnątrz budynków 
powinny pozostać zamknięte

• W przypadku rekreacji wewnątrz należy ograniczyć liczbę klientów do 
nie więcej 50 osób lub 50% pojemności obiektu 

• W przypadku rekreacji na zewnątrz dopuszczalne są grupy maksymalnie 
50-osobowe i dopuszczalna jest obecność wielu grup, zakładając, że 
możliwości obiektu pozwalają na zachowanie odpowiedniego dystansu 
społecznego i ograniczenie kontaktów między grupami

• Stanowiska do ćwiczeń powinny być ustawione co 6 stóp lub należy 
ograniczyć ich liczbę, tak aby zapewnić dystans społeczny

• Wspólny sprzęt powinien być dezynfekowany przed i po każdym użyciu 
• Pomieszczenia klubowe i inne miejsca spotkań mogą być otwarte
• Sprzedaż jest dozwolona z ograniczeniami 

PRODUKCJA 
• Przed powrotem do pracy pracownicy muszą odbyć szkolenie dotyczące 

COVID
• Wszyscy pracodawcy powinni mieć u siebie program badań 

przesiewowych. Pracodawcy powinni przeprowadzać bezpośrednie 
badanie przesiewowe swoich pracowników pod kątem COVID-19 przy 
wejściu, a także w połowie zmiany, jeśli zmiana pracownika trwa dłużej 
niż 5 godzin

• Rozłożenie w czasie i rozmieszczenie w przestrzeni zmian oraz 
wyznaczanie wejść i wyjść zmianowych (w miarę możliwości) w celu 
ograniczenia do minimum interakcji pracowników w poszczególnych 
grupach zmianowych

• Stanowiska pracy powinny być dezynfekowane między każdą zmianą 
i między przekazywaniem stanowisk 

• Dozwolone są osobiste spotkania nie więcej niż 50 osób z zachowaniem 
dystansu społecznego 

ZEBRANIA I IMPREZY PUBLICZNE
• Należy ograniczyć do 50 osób lub 50% pojemności pomieszczenia
• Dopuszczalne są spotkania wielu grup w tym samym obiekcie, jeżeli 

zachowany jest dystans społeczny i odbywają się one w oddzielnych 
pomieszczeniach

• Nie dopuszcza się rotacji osób między grupami podczas zebrania lub 
imprezy. Jeżeli impreza składa się z wielu sesji, uczestnicy powinni 
pozostać w jednym pomieszczeniu a prezenterzy powinni przechodzić 
między salami lub prezentacje powinny być wyświetlane na ekranach (np. 
przekaz strumieniowy) w wielu pomieszczeniach.

• Parkiety do tańca powinny pozostać zamknięte
• Usługi gastronomiczne powinny stosować się do wytycznych 

obowiązujących w restauracjach i barach

CZĘŚĆ FAZY IV PLANU POWROTU DO NORMALNOŚCI DLA STANU ILLINOIS (RESTORE ILLINOIS PLAN) 
MA ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH REGIONÓW PO PRZEJŚCIU DO FAZY IV 



BIURA 
• Należy nadal ograniczać liczbę osób do nie więcej niż 50% pojemności
• Dozwolone są osobiste spotkania nie więcej niż 50 osób z zachowaniem 

dystansu społecznego 
• Należy nadal przeprowadzać badania przesiewowe; pracodawcy mogą 

przeprowadzać badania pracowników poprzez osobistą rozmowę lub 
ankietę przy ich stanowiskach pracy lub metodą wirtualną 

RESTAURACJE I BARY 
• Konsumpcja napojów i żywności w pomieszczeniach jest dozwolona dla 

maksymalnie 10-osobowych grup
• Miejsca siedzące powinny być ustawione w taki sposób, aby zapewnić 

odległość 6 stóp między grupami; można również zamontować 
nieprzepuszczalne bariery między boksami, które są oddalone od siebie 
o mniej niż 6 stóp.

• Ilość miejsc stojących (w restauracjach lub barach) powinna być 
ograniczona do nie więcej niż 25% pojemności

• Bufety i lokale samoobsługowe (np. bufety z zimnymi i ciepłymi daniami, 
bufety z żywnością na wagę, wyroby piekarnicze) powinny stosować się 
do dodatkowych minimalnych wytycznych

• Samoobsługowe maszyny z napojami są dopuszczalne z uwzględnieniem 
dodatkowych środków ostrożności

SPRZEDAŻ DETALICZNA I STOISKA
• Należy nadal ograniczać liczbę osób do nie więcej niż 50% pojemności 
• Stoiska z żywnością w centrach handlowych mogą być ponownie 

otwarte zgodnie z wytycznymi dotyczącymi konsumpcji napojów 
i żywności w pomieszczeniach 

USŁUGI PIELĘGNACYJNE
• Należy nadal ograniczać liczbę osób do nie więcej niż 50% pojemności
• Jeżeli dana usługa wymaga od klienta zdjęcie maski, pracownik musi 

mieć założoną maskę i ochronę oczu (np. osłona twarzy, okulary 
ochronne)

• Nie ma ograniczeń czasowych jeśli chodzi o masaż lub inne usługi

WIDOWISKA W PLENERZE Z MIEJSCAMI 
SIEDZĄCYMI 
• Wyłącznie widowiska w plenerze są dozwolone, widowiska wewnątrz 

obiektów nie są obecnie dozwolone
• Widowiska z biletami z miejscami siedzącymi są dozwolone dla wszystkich 

klientów; ogólnodostępne imprezy i/lub wydarzenia wyłącznie z miejscami 
stojącymi są obecnie niedozwolone

• Dopuszczalne jest obłożenie nie więcej niż 20% pojemności miejsc 
siedzących

• Sprzedaż jest dozwolona z ograniczeniami

TEATRY I SZTUKI WIDOWISKOWE 
• Teatry, kina i hale widowiskowe dla płatnych widowisk z miejscami 

siedzącymi dla wszystkich uczestników są dozwolone; ogólnodostępne 
imprezy i/lub wydarzenia wyłącznie z miejscami stojącymi są obecnie 
niedozwolone

• Maksymalne obłożenie to 50 lub mniej osób lub 50% obłożenia obiektu 
(dotyczy każdej sali widowiskowej); obłożenie przestrzeni plenerowej jest 
ograniczone do 20% całości przestrzeni

• Klienci powinni nosić okrycie twarzy na nosie i ustach (dopuszcza się 
wyjątki dla osób ze schorzeniami lub niepełnosprawnościami, które 
uniemożliwiają im bezpieczne noszenie okrycia twarzy)

• Sprzedaż jest dozwolona z ograniczeniami

SPORTY MŁODZIEŻOWE I REKREACJA 
• Rywalizacja i turnieje dozwolone są dla sportów o umiarkowanym 

i niższym poziomie ryzyka. Dla sportów o wyższym poziomie ryzyka 
dozwolone są rozgrywki wewnątrzzespołowe

• Ograniczenie do 50 widzów podczas imprez
• Obiekty sportowe mogą gościć wiele grup uczestników biorących udział 

w ćwiczeniach lub rozgrywkach, pod warunkiem że dany obiekt ma 
miejsce na zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego i można 
ograniczyć interakcje między grupami

• Sprzedaż jest dozwolona z ograniczeniami

OGRODY ZOOLOGICZNE 
• Ograniczenie liczby osób w pomieszczeniu do nie więcej niż 25% 

pojemności 
• Wycieczki z przewodnikiem powinny być ograniczone do nie więcej niż  

50 osób w grupie 
• Wystawy wewnątrz budynku są ograniczone do maksymalnie 50 osób lub 

do 50% pojemności budynku, w zależności od tego, która z tych wartości 
jest mniejsza

• Wycieczki audio są dozwolone, z tym że sprzęt powinien być 
dezynfekowany po i przed każdym użyciu 

• Ogrody zoologiczne powinny posiadać plan ograniczenia gromadzenia 
się ludzi poprzez przedsprzedaż biletów 
i rozłożenie sprzedaży biletów czasie

• Sprzedaż jest dozwolona 
z ograniczeniami

W razie pytań lub potrzeby pomocy: Proszę dzwonić na infolinię  
pod numer 1-800-252-2923 lub wysłać e-mail na adres ceo.support@illinois.gov 
lub wejść na Illinois.gov/businessguidelines.
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PLAN POWROTU STANU ILLINOIS 
DO NORMALNOŚCI

CZĘŚĆ FAZY IV PLANU POWROTU DO NORMALNOŚCI DLA STANU ILLINOIS (RESTORE ILLINOIS PLAN) 
MA ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH REGIONÓW PO PRZEJŚCIU DO FAZY IV 


