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Miasto Chicago
Faza IV: Stopniowe znoszenie obostrzeń
Wytyczne dla poszczególnych branż / rodzajów działalności dotyczące limitów obłożenia
W mieście Chicago nadal występuje duża liczba przypadków zachorowań oraz hospitalizacji z
powodu COVID-19, a brak odpowiednich działań może skutkować ograniczeniem wydolności
systemu opieki zdrowotnej. Dlatego w obecnej sytuacji szczególnie istotne jest stosowanie się
do lokalnych, stanowych i federalnych wytycznych dotyczących walki z koronawirusem. Oprócz
niniejszego dokumentu opracowano również wytyczne dotyczące stopniowego znoszenia
obostrzeń dla przedstawicieli różnych branż, które są dostępne na stronie
chicago.gov/reopeningi które przypominają o obowiązku ścisłego przestrzegania zasad
zachowywania dystansu fizycznego, zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek,
przeprowadzania testów oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa sanitarnego.
Ograniczenia dotyczące obłożenia są następujące:
Edukacja i opieka nad dziećmi
Rodzaj działalności
Edukacja PK-12

Opieka nad dziećmi

Uczelnie i szkoły wyższe

Faza IV: Stopniowe znoszenie obostrzeń dotyczących obłożenia
• Ograniczyć zgromadzenia uczniów i personelu do maks. 50
osób wewnątrz lub 100 osób na zewnątrz przy jednoczesnym
zapewnieniu środków umożliwiających zachowywanie
bezpiecznej odległości
• Unikać zgromadzeń wielu grup; jeżeli jest to konieczne,
należy ograniczyć zbiorowiska do maksymalnie 50 osób
• Zgromadzenia w liczbie wielokrotności 50 są dozwolone w
jednej przestrzeni (np. sala gimnastyczna lub audytorium),
jeśli są zainstalowane bariery od podłogi do sufitu (np.
przegrody wewnętrzne)
• Ograniczenie wielkości grupy do 17 lub mniej dzieci zgodnie
ze stanowymi wymaganiami licencyjnymi według grupy
wiekowej
• Nie zezwalać dzieciom na zmianę grup lub programów w
danym obiekcie po utworzeniu grup
• Zmniejszenie liczby studentów mogących przebywać
jednocześnie w sali wykładowej do 40% (nie więcej niż 50
osób – nadal obowiązuje zachowanie dystansu 2 m
pomiędzy poszczególnymi osobami)
• Wszystkie wydarzenia specjalne i spotkania oprócz
planowych zajęć mogą się odbywać w maksymalnie 10osobowych grupach
• Liczba osób (np. pracowników, studentów, osób
postronnych) przebywających na stołówkach, w salach
konferencyjnych i w innych miejscach zgromadzeń nie
powinna przekraczać 50 osób

Programy zajęć
pozaszkolnych i warsztaty
dodatkowe

•
•

•

•

Zakaz organizowania ćwiczeń fizycznych i aktywności fitness
w grupach (np. taniec, joga)
Zajęcia, podczas których uczestnicy siedzą w ławkach i nie
zmieniają swojego miejsca, mogą odbywać się w grupach
liczących maksymalnie 15 osób (malarstwo, pisanie
kreatywne, korepetycje)
Zabronione są kontakty pomiędzy osobami pochodzącymi z
różnych grup (dotyczy to zarówno uczestników, jak i
prowadzących)
Różne grupy mogą korzystać z tego samego obiektu, jeśli
zapewniono 9-metrową odległość między nimi

Branża biurowa i nieruchomości
Rodzaj działalności
Domy mieszkalne i
budynki

Budynki mieszkalne

Faza IV: Stopniowe znoszenie obostrzeń dotyczących obłożenia
• Wszyscy pracownicy, w przypadku których jest to możliwe,
powinni pracować zdalnie
• Należy ograniczyć obłożenie wszystkich pomieszczeń
zamkniętych, w tym zajmowanych przez lokatorów, do 25%
• Ograniczenie spotkań lokatorów w stołówkach, salach
konferencyjnych, salonach najemców i innych miejscach
spotkań do nie więcej niż 50 osób
• Zgromadzenia w mieszkaniach prywatnych mogą liczyć
maksymalnie 6 osób, niebędących członkami gospodarstwa
domowego
• Nie wolno przyjmować gości, chyba że są to niezbędni
pracownicy (np. pracownicy służby zdrowia świadczący
domową opiekę lub pracownicy świadczący opiekę nad
dziećmi)
• Ograniczenie liczby osób w przestrzeniach wspólnych i
miejscach odpoczynku do nie więcej niż 25% w przypadku
pomieszczeń wewnętrznych lub zajęć, przy zapewnieniu
dystansu społecznego
• Miejsca odpoczynku obejmują sale konferencyjne i wspólne
sale najemców

Branża turystyczna i hotelarska
Rodzaj działalności
Imprezy i spotkania
towarzyskie

Faza IV: Stopniowe znoszenie obostrzeń dotyczących obłożenia
• Zakaz organizowania wydarzeń w salach, centrach
bankietowych, prywatnych salach bankietowych, prywatnych
klubach, pensjonatach, a także wszelkich innych tego typu
obiektach zarówno w pomieszczeniach, jak i na wolnym
powietrzu
• W pogrzebie może uczestniczyć maksymalnie 10 członków
rodziny zmarłych, nie wliczając obsługi
• Wydarzenia specjalne w miejscach kultu religijnego, takie jak
wesela, stypy, poczęstunki o charakterze religijnym odbywają
się w grupach liczących maksymalnie 10 osób

•
•

Hotele i zakwaterowanie

•
•
•
•

Wynajem
krótkoterminowy

•

•

Zakaz organizowania wydarzeń w hotelach i innych
obiektach oferujących zakwaterowanie
Zakaz imprez w autobusach
Ograniczenie obłożenia przestrzeni wspólnych do 25% –
maksymalnie 50 osób jednocześnie w danym miejscu
W hotelu mogą przebywać wyłącznie zakwaterowani goście
w liczbie zgodnej z obowiązującymi w danym obiekcie
zasadami BHP
Siłownie i kluby fitness pozostają zamknięte lub przyjmują
jedynie rezerwacje grup przy maksymalnym obłożeniu do
25% na salę
Sale bankietowe i konferencyjne muszą być zamknięte
Należy ograniczyć liczbę gości do nie więcej niż 6 osób w
jednej wynajmowanej nieruchomości lub powiązanej z nią
powierzchni wspólnej budynku / pokoju, zgodnie z
wytycznymi budynku lub właściciela nieruchomości
Zakaz urządzania imprez przez gości

Usługi gastronomiczne i bary
Rodzaj działalności
Usługi gastronomiczne i
bary

Faza IV: Stopniowe znoszenie obostrzeń dotyczących obłożenia
• Zakaz spożywania posiłków wewnątrz lokali
• Możliwość serwowania posiłków na zewnątrz lokali dla grup
liczących maksymalnie 6 osób przy stolikach oddalonych od
siebie o minimum 2 metry
• Obiekty, w których dopuszczalne jest serwowanie posiłków
na wolnym powietrzu:
o Pawilony ze składanymi dachami
o Tarasy na dachach budynków
o Przewiewne namioty na wiele grup o ścianach
otwartych w 50%
o Odpowiednio wentylowane konstrukcje mieszczące
pojedyncze grupy, takie jak bary typu igloo
o Stoliki oddalone o co najmniej 2,5 m od ścian, ściany
otwarte w 50%
• Zakaz organizowania imprez zamkniętych

Handel detaliczny i usługi
Rodzaj działalności
Sklepy detaliczne

Faza IV: Stopniowe znoszenie obostrzeń dotyczących obłożenia
• Ograniczenie obłożenia do 25%, również w przypadku
sklepów wielkopowierzchniowych zajmujących się sprzedażą
artykułów spożywczych i higienicznych
• Ograniczenie obłożenia w sklepach spożywczych i aptekach
do 50%
• Ograniczenie zgromadzeń pracowników i klientów w
przewężeniach do nie więcej niż 50 osób przy zapewnieniu 2
m dystansu społecznego
• Zakaz palenia w sklepach z fajkami wodnymi, cygarami i
tytoniem

Sprzedaż detaliczna może być prowadzona w tych
miejscach przy ograniczeniu obłożenia do 25%
Limit do 25 osób w pomieszczeniach przy ścisłym
zachowaniu zasad dystansu społecznego lub zmniejszeniu
obłożenia do 25% (w zależności od tego, który wariant
przewiduje mniej osób)
Zawieszenie świadczenia usług, które wymagają zdjęcia
maseczek (np. golenie, zabiegi na twarz)
Zabiegi fizjoterapeutyczne i masaże zalecone przez lekarza
są dozwolone, ale muszą się odbywać z 15-minutowymi
przerwami wymaganymi na dezynfekcję sprzętu i
pomieszczeń po każdym kliencie
Ograniczenie obłożenia pomieszczeń do 25%
Ograniczenie zgromadzeń pracowników i klientów (np. w
strefach w pobliżu recepcji) do nie więcej niż 50 osób przy
zachowaniu zasad dystansu społecznego
Zawieszenie prowadzenia zajęć grupowych w przestrzeniach
zamkniętych
Zajęcia na świeżym powietrzu odbywają się przy
ograniczeniu obłożenia do 25% w maksymalnie 10osobowych grupach
Brak dostępu do przebieralni oraz pozostałych pomieszczeń,
w których zachowanie dystansu społecznego nie jest
możliwe, takich jak sauny lub łaźnie parowe
o

Usługi osobiste

•

•
•

Siłownie i kluby fitness

•
•
•
•
•

Atrakcje na wolnym powietrzu i w zamkniętych pomieszczeniach
Rodzaj działalności
Parki i atrakcje na wolnym
powietrzu

Centra rozrywki w
przestrzeniach
zamkniętych (np.
kręgielnie, automaty do
gier)

Zajęcia rekreacyjne dla
grup zorganizowanych
(np. zajęcia sportowe w

Faza IV: Stopniowe znoszenie obostrzeń dotyczących obłożenia
• Limit do 100 osób na wolnym powietrzu przy ścisłym
zachowaniu zasad dystansu społecznego lub zmniejszeniu
obłożenia do 25% w zależności od tego, który wariant
przewiduje mniej osób
• Zajęcia grupowe mogą się odbywać przy zachowaniu limitu
maksymalnie 10 osób na grupę
• Brak dostępu do wszystkich pomieszczeń (np. pawilonów i
wewnętrznych przestrzeni wystawienniczych)
• Całkowity zakaz prowadzenia działalności w
pomieszczeniach zamkniętych
• Pokazy w kinach plenerowych mogą się odbywać dla
maksymalnie 100 osób przy ścisłym zachowaniu zasad
dystansu społecznego lub zmniejszeniu obłożenia do 25% w
zależności od tego, który wariant przewiduje mniej osób
• Zajęcia grupowe na wolnym powietrzu mogą się odbywać
przy zachowaniu limitu maksymalnie 10 osób na grupę
• Wstrzymanie wszystkich zajęć sportowych i rekreacyjnych
dla dzieci i osób dorosłych. Również tych organizowanych w
parkach oraz wyjazdowych

pomieszczeniach
zamkniętych)

•
•
•

Możliwość kontynuowania treningów indywidualnych (po
uprzedniej rezerwacji obiektu)
Zajęcia sportowe i rekreacyjne na wolnym powietrzu są
dozwolone w maksymalnie 10-osobowych grupach z
zachowaniem zasad dystansu społecznego
Szatnie muszą pozostać zamknięte

Sztuka i instytucje kulturalne
Rodzaj działalności
Miejsca kultu religijnego

Produkcja filmowa i
telewizyjna

Muzea

Sale widowiskowe/sceny
plenerowe

Faza IV: Stopniowe znoszenie obostrzeń dotyczących obłożenia
• Limit do 50 uczestników regularnych nabożeństw z
zachowaniem dystansu społecznego lub obniżenie obłożenia
pomieszczeń do 25% w zależności od tego, który wariant
przewiduje mniej osób
• Jeżeli w pomieszczeniu znajduje się kilka wyraźnie
wyznaczonych poziomów (np. balkon), na każdym poziomie
może znajdować się do 50 osób, o ile członkowie każdej z
50-osobowych grup
o Nie mają ze sobą kontaktu
o Korzystają ze specjalnego, przeznaczonego tylko do
ich użytku wejścia/wyjścia
o Korzystają ze specjalnej, przeznaczonej tylko do ich
użytku toalety
• Imprezy okolicznościowe takie jak wesela, stypy, poczęstunki
o charakterze religijnym itp. mogą odbywać się w gronie
maksymalnie 10 osób
• Na regularnych nabożeństwach zaleca się również, w miarę
możliwości, utrzymanie limitu do 10 osób.
• W pogrzebie może uczestniczyć maksymalnie 10 członków
rodziny zmarłego, nie wliczając obsługi
• W przypadku pracy w pomieszczeniach zamkniętych należy
zachęcać do zmniejszenia liczebności grup obsady i ekipy do
maksymalnie 50 osób
• Ograniczyć obłożenie wszystkich pomieszczeń
wewnętrznych i planów zdjęciowych do 50% przy
jednoczesnym przestrzeganiu ograniczeń dotyczących
wielkości zgromadzeń
• Całkowity zakaz prowadzenia działalności w
pomieszczeniach zamkniętych
• Pokazy w kinach plenerowych mogą się odbywać dla
maksymalnie 100 osób przy ścisłym zachowaniu zasad
dystansu społecznego lub zmniejszeniu obłożenia do 25% w
zależności od tego, który wariant przewiduje mniej osób
• Zajęcia grupowe na wolnym powietrzu mogą się odbywać
przy zachowaniu limitu maksymalnie 10 osób na grupę
• Całkowity zakaz prowadzenia działalności w
pomieszczeniach zamkniętych
• Pokazy w kinach plenerowych mogą się odbywać dla
maksymalnie 100 osób przy ścisłym zachowaniu zasad

•
Kina

•
•

•

dystansu społecznego lub zmniejszeniu obłożenia do 25% w
zależności od tego, który wariant przewiduje mniej osób
Zajęcia grupowe na wolnym powietrzu mogą się odbywać
przy zachowaniu limitu maksymalnie 10 osób na grupę
Całkowity zakaz prowadzenia działalności w
pomieszczeniach zamkniętych
Pokazy w kinach plenerowych mogą się odbywać dla
maksymalnie 100 osób przy ścisłym zachowaniu zasad
dystansu społecznego lub zmniejszeniu obłożenia do 25% w
zależności od tego, który wariant przewiduje mniej osób
Zajęcia grupowe na wolnym powietrzu mogą się odbywać
przy zachowaniu limitu maksymalnie 10 osób na grupę

Segment B2B
Rodzaj działalności
Produkcja

Prace budowlane
Transport i
magazynowanie

Faza IV: Stopniowe znoszenie obostrzeń dotyczących obłożenia
• Ograniczenie zgromadzeń pracowników w stołówkach,
salach konferencyjnych i innych miejscach zgromadzeń do
maksymalnie 50 osób (przy jednoczesnym zachowaniu
dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 metry)
• Nie więcej niż 50 osób na dowolnych spotkaniach lub
przewężeniach (np. w miejscach wejścia/wyjścia)
• Ograniczenie zgromadzeń pracowników w stołówkach,
salach konferencyjnych i innych miejscach zgromadzeń do
maksymalnie 50 osób (przy jednoczesnym zachowaniu
dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 metry)

Opieka zdrowotna
Rodzaj działalności
Opieka zdrowotna

Faza IV: Stopniowe znoszenie obostrzeń dotyczących obłożenia
• Ograniczenie zgromadzeń w stołówkach, salach
konferencyjnych i innych miejscach zgromadzeń do nie
więcej niż 50 osób (przy jednoczesnym zachowaniu dystansu
społecznego wynoszącego minimum 2 metry)

Transport
Rodzaj działalności
CTA

Taksówki i transport
publiczny

Faza IV: Stopniowe znoszenie obostrzeń dotyczących obłożenia
• Dalsze wdrażanie inicjatyw mających na celu zmniejszenie
liczby klientów w autobusach i pociągach – limit 15
pasażerów w autobusach o długości 40 stóp i 22 pasażerów
w autobusach o długości 60 stóp i wszystkich wagonach
kolejowych
• Ograniczenie liczby pasażerów taksówek lub pojazdów
transportu publicznego do nie więcej niż 9 osób, w tym
kierowcy

