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Komisja ds. Kontroli Alkoholu Stanu Illinois (Illinois Liquor Control Commission) –
Działania związane z pandemią COVID-19
Wytyczne w sprawie tymczasowej dostawy napojów alkoholowych –
komunikat z dnia 26 czerwca 2020 r.

Pozwolenie na dostawy
Uwzględniając trudną sytuację podmiotów posiadających pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynikającą z
pandemii COVID-19 oraz dążąc do ograniczenia spotkań w sklepach i lokalach, Komisja ds. Kontroli Alkoholu Stanu
Illinois (Illinois Liquor Control Commission) tymczasowo zezwala na dostawę napojów alkoholowych do podmiotów
nieposiadających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na następujących warunkach:
Wszystkie pozwolenia, o których mowa w niniejszym dokumencie, podlegają zatwierdzeniu przez lokalną komisję
ds. kontroli alkoholu i/lub rozporządzeniom lokalnym.
1. Wszyscy sprzedawcy detaliczni posiadający pozwolenie, w tym sprzedawcy posiadający pozwolenie na
sprzedaż i konsumpcję napojów alkoholowych na miejscu, mają pozwolenie na sprzedaż produktów
zapakowanych, sprzedaż na wynos, sprzedaż z dostawą pod wskazany adres z odbiorem z samochodu
dostawcy, sprzedaż z dostawą do domu, oraz każdą inną podobną sprzedaż lub dostawę mającą na celu
wspieranie zachowania dystansu społecznego („Dostawy tymczasowe”).
2. Browary, browary I klasy, browary II klasy, destylarnie rzemieślnicze I klasy, destylarnie rzemieślnicze II klasy,
puby z browarem, puby z destylarnią i winiarnie posiadające pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
(„koncesjobiorcy posiadające tymczasowe pozwolenie”) posiadają ograniczone pozwolenie na dostawy
tymczasowe napojów alkoholowych w oryginalnym opakowaniu (lub butelce i puszce do piwa na wynos – w
stosownych przypadkach – zgodnie z ust. 235 ILCS 5/6-6.5 prawa stanu Illinois). Wszyscy koncesjobiorcy
posiadające pozwolenie na Dostawy tymczasowe będą posiadać wymagane lokalne lub stanowe pozwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Uprawnieni sprzedawcy detaliczni i koncesjobiorcy posiadający pozwolenie na dostawy tymczasowe nie
będą prowadzić Dostaw tymczasowych napojów alkoholowych, na sprzedaż których nie mają pozwolenia.
4. Z wyjątkiem dostawy na wynos drinków i koktajli alkoholowych, uprawnieni sprzedawcy detaliczni i
koncesjobiorcy posiadający pozwolenie na dostawy tymczasowe mogą korzystać z usług doręczycielskich osób
trzecich w celu zrealizowania dostaw tymczasowych. Dostawy tymczasowe będą ograniczały się do dostaw
lokalnych. Zabroniony jest transport międzystanowy lub transport wewnątrz stanu Dostaw tymczasowych
przez profesjonalnego przewoźnika.
5. Zgodnie z ust. 235 ILCS 5/6-6.5 prawa stanu Illinois wszystkie koncesjobiorcy mający pozwolenie na dostawy
tymczasowe mogą sprzedawać i dostarczać napoje alkoholowe w oryginalnym opakowaniu oraz jedynie piwo
(dotyczy producentów piwa) (w butelce lub puszce na wynos).
6. Sprzedawcy napojów alkoholowych posiadający pozwolenie na sprzedaż na wynos mogą sprzedawać i
dostarczać napoje alkoholowe jedynie w oryginalnym opakowaniu.
7. Zgodnie z ust. 235 ILCS 5/6-6.5 prawa stanu Illinois sprzedawcy posiadający pozwolenie na sprzedaż i
konsumpcję napojów alkoholowych oraz sprzedawcy posiadający pozwolenie łączne mogą sprzedawać i
dostarczać napoje alkoholowe w oryginalnym opakowaniu, piwo (w butelce i puszce na wynos), oraz drinki i

koktajle na wynos zgodnie z wytycznymi określonymi w biuletynie Komisji z dnia 2 czerwca 2020 roku pod
tytułem „Sprzedaż i dostawa drinków i koktajli na wynos” (Sales and Delivery of ‘To Go’ Mixed Drinks or
Cocktails).
8. Wszystkie Dostawy tymczasowe pod wskazany adres lub pod wskazany adres z odbiorem z samochodu
dostawcy wymagają od przedstawiciela dostawcy przyjrzenia się odbiorcy dostawy przy zachowaniu dystansu
społecznego, a w razie konieczności wylegitymowania odbiorcy dostawy w celu upewnienia się, że odbiorca
jest w wieku powyżej 21 lat i nie jest pod wpływem alkoholu. Jeżeli nie można przeprowadzić wyżej
wskazanych czynności przy zachowaniu dystansu społecznego lub z wyposażeniem w środki ochrony
osobistej, zamówione napoje alkoholowe zostaną zwrócone do sklepu, a odbiorca otrzyma zwrot pieniędzy.
Dostawy napojów alkoholowych przeprowadzone zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie mają
charakter tymczasowy i nie są ogólnie dozwolone przez ustawę o kontroli alkoholu Stanu Illinois (Illinois Liquor
Control Act) oraz zasady Komisji ds. Kontroli Alkoholu Stanu Illinois (Illinois Liquor Control Commission Rules).
Wszystkie pozwolenia na dostawy tymczasowe mają na celu wspieranie zachowania dystansu społecznego i zostaną
uchylone wraz z zawieszeniem ograniczeń wynikających z wybuchu pandemii COVID-19.
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