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KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP 2020-68
(KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP PARA SA COVID-19 BLG. 64)
SAPAGKAT, mula noong unang bahagi ng Marso 2020, ang Illinois ay naharap sa isang
pandemya na nagdulot ng pambihirang sakit at pagkawala ng buhay, na dinapuan ang higit sa
335,000 at lumalaki, at kinukuha ang buhay ng libu-libong mga residente; at,
SAPAGKAT, habang ang Illinois ay umaangkop at tumutugon sa sakuna sa pampublikong
kalusugan na dulot ng Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), isang bagong malubhang
matinding sakit sa respirasyon na kumakalat nang mabilis sa pamamagitan ng mga transmisyon sa
respirasyon at nagpapatuloy na walang mabisang paggamot o bakuna, ang pasanin sa mga
residente, tagabigay ng pangangalaga sa kalusugan, mga unang tumutugon, at mga gobyerno sa
buong Estado ay wala pang nakakagawa; at,
SAPAGKAT, noong Oktubre 16, 2020, bilang pagsasaalang-alang sa patuloy na pagkalat ng
COVID-19 at ang patuloy na epekto sa kalusugan at ekonomiya na madarama sa darating na buwan
ng mga tao sa buong Estado, idineklara ko na ang lahat ng mga probinsiya sa Estado ng Illinois
bilang isang lugar ng kalamidad; at,
SAPAGKAT, sa lahat ng oras ngunit lalo na sa isang krisis sa pampublikong kalusugan, ang
pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan ng mga taga-Illinois ay kabilang sa pinakamahalagang
tungkulin ng pamahalaan ng Estado; at,
SAPAGKAT, ipinapayo ng patnubay sa pampublikong kalusugan na ang pagbawas sa pisikal na
pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga tao na hindi naninirahan sa iisang sambahayan ay kritikal
upang mabagal ang pagkalat ng COVID-19; at,
SAPAGKAT, tinitiyak na ang mga pasyente ay may access sa mga regular na gamot para sa
mga kondisyong hindi nauugnay sa COVID-19 upang mapanatili na mas malusog ang mga tao at
magamit ang mga mapagkukunan ng pangangalagang pangkalusugan para sa paggamot ng
COVID-19; at,
SAPAGKAT, ang Compassionate Use of Medical Cannabis Program Act, 410 ILCS 130/55, at
ang mga kalakip nitong regulasyon, 77 Ill. Admin. Code 946.200 et. seq., hinihiling ang
Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan, na mag-isyu ng mga medical cannabis registry
identification card “registry identification cards”) sa mga pasyenteng kwalipikado sa medical
cannabis at kanilang itinalagang tagapag-alaga; at,
SAPAGKAT, ang mga card ng pagkakakilanlan sa pagpapatala ay epektibo para sa isang
panahon hanggang sa 3 taon pagkatapos ng petsa ng pagpapalabas, 410 ILCS 130/70(d), 77 Ill.
Admin. Code 946.290; at,
SAPAGKAT, upang mapanatili ang isang wastong card ng pagkakakilanlan sa pagpapatala, ang
mga kwalipikadong pasyente at ang kanilang itinalagang tagapag-alaga ay dapat magsumite ng
isang bayad sa pag-renew at nakumpleto ang aplikasyon sa pag-aari ng hindi bababa sa 45 araw
bago ang pag-expire ng kanilang rehistro na kard sa pagpapatala, 410 ILCS 130/70(c); at,
SAPAGKAT, upang makumpleto ang isang aplikasyon sa pag-renew, ang mga kwalipikadong
pasyente ay dapat ding kumuha at magsumite ng nakasulat na sertipikasyon ng isang doktor para
sa paggamit ng medikal na cannabis, 77 Ill. Admin. Code 946.290(c)(1)(C), at itinalaga ang
isang organisasyon sa pagbibigay ng medical cannabis (“medical cannabis dispensary”) kung
saan ang kwalipikadong pasyente ay bibili ng kanilang medikal cannabis, 77 Ill. Admin. Code
946.290(c)(2); at,
SAPAGKAT, ang mga nakarehistrong kwalipikadong pasyente at itinalagang tagapag-alaga ay
maaari lamang makakuha ng medikal na cannabis mula sa medical cannabis dispensary na

itinalaga sa kanilang aplikasyon sa pagkakakilanlan sa pagpapatala, 77 Ill. Admin Code
946.280(a); at,
SAPAGKAT, dahil sa COVID-19, maraming mga kwalipikadong pasyente ng medikal na
cannabis at kanilang itinalagang tagapag-alaga ay nahaharap sa mga paghihirap sa pagkuha ng
nakasulat na sertipikasyon ng isang doktor sa isang napapanahong paraan;
SAMAKATUWID, sa pamamagitan ng mga kapangyarihang ibinigay sa akin bilang
Gobernador ng Estado ng Illinois, alinsunod sa Konstitusyon ng Illinois at mga Seksyon 7(1),
7(2), 7(3), 7(8), at 7(12) ng Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305, at
kahanay ng mga kapangyarihan sa mga batas sa kalusugang pampubliko, inuutos ko ang mga
sumusunod:
Seksyon 1. Registry Identification Renewals.
a. Ang kinakailangan alinsunod sa Compassionate Use of Medical Cannabis Program
Act, 410 ILCS 130/70(c), at ang mga kalakip nitong regulasyon, 77 Ill. Admin. Code
946.290(c), ang mga kwalipikadong pasyente at tagapag-alaga ay magsumite ng
kumpletong panibagong aplikasyon at isang bayad sa pag-renew na hindi bababa sa
45 araw bago ang petsa ng pag-expire na nakasaad sa kanilang registry identification
card upang mapanatili ang wastong rehistradong kard ng pagkakakilanlan ay
nasuspinde.
b. Ang kinakailangan alinsunod sa Compassionate Use of Medical Cannabis Program
Act, 410 ILCS 130/55(a), na ang Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ay
mangolekta ng kumpletong mga aplikasyon sa pag-renew at mga bayarin sa pagrenew bago ang pag-update ng wastong registry identification card ay suspindido.
c. Ang kinakailangan alinsunod sa 77 Ill. Admin. Code 946.290(b) na ang isang
kwalipikadong pasyente o itinalagang tagapag-alaga ay kumpletuhin ang isang
extension form at magsumite ng isang extension fee na hindi hihigit sa 45 araw bago
ang petsa ng pag-expire ng isang registry identification card upang mapalawak ang
kanilang kard para sa isa o dalawang taon ay nasuspinde.
d. Ang Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ay magbibigay ng isang taong pagbago
o pagpapahaba, kung naaangkop, para sa lahat ng wastong mga registry identification
card na hindi na epektibo sa pagitan ng Oktubre 1, 2020 at Abril 30, 2021.
Seksyon 2. Sugnay ng Pagtatapos. Kapag anumang probisyon ng Kautusang Tagapagpaganap
na ito o aplikasyon nito sa sinumang tao o pangyayari ay walang bisa ayon sa anumang korte ng
karampatang hurisdiksyon, ang kawalang-bisa na ito ay hindi nakakaapekto sa anumang
probisyon o aplikasyon ng Kautusang Tagapagpaganap na ito, na maaaring bigyang bisa nang
wala ang imbalidong probisyon o aplikasyon. Upang makamit ang layuning ito, ang mga
probisyon ng Kautusang Tagapagpaganap na ito ay idineklarang maaaring matapos.
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