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Niniejsze memorandum zawiera wytyczne dotyczące nowo wymaganych
procedur wynikających ze środków ostrożności COVID-19 dla wszystkich
koncesjobiorców i nowych wnioskodawców Illinois Liquor Control Commission
(ILCC).
Od środy 18 marca 2020 r. biura ILCC tymczasowo zawieszą publiczny dostęp
Koncesjonowanie
ILCC do odwołania wprowadziło moratorium na osobiste składanie nowych wniosków i osobiste
składanie wniosków o przedłużenie. Ubieganie się o koncesję na sprzedaż alkoholu (Illinois Liquor
License) lub odnawianie jej będzie ograniczone do następujących metod:
Wniosek składany po raz pierwszy – WYŁĄCZNIE POCZTĄ – Pobierz i wydrukuj formularze pod
adresem:
https://www2.illinois.gov/ilcc/Pages/Applications.aspx
WSZELKA KORESPONDENCJA MUSI BYĆ WYSYŁANA NA ADRES:
ILCC Chicago Office
100 W. Randolph St, 7-801
Chicago, IL 60601
Wniosed o odnowienie koncesji
1. Wejdź na stronę https://www2.illinois.gov/ilcc/Divisions/Pages/Licensing/MyTaxIllinois.aspx LUB
2. Wyślij wniosek pocztą:
ILCC Chicago Office
100 W. Randolph St, 7-801 Chicago,
IL 60601
Zwroty
Zwroty na rzecz koncesjobiorców, którym wydano koncesję stanu Illinois na alkohol na specjalne
wydarzenie (Special Event Liquor License) lub koncesję na alkohol specjalnego przeznaczenia (Special
Use Liquor License) w odniesieniu do wydarzeń, które miały się odbyć między 16 marca 2020 r. a 1
maja 2020 r. zostaną przetworzone i przekazane w następujący sposób:
1. Powiadom ILCC na piśmie, aby zażądać zwrotu pieniędzy za odwołane wydarzenie.
2. Dołącz do wniosku następujące informacje o koncesji:

a.
b.
c.
d.
e.

nazwa wnioskodawcy,
numer koncesji,
data(-y) wydarzenia,
numer telefonu oraz
adres e-mail.

Egzekwowanie
Kontrole punktów sprzedaży alkoholu będą kontynuowane w interesie zdrowia publicznego i
bezpieczeństwa. Agenci ILCC będą koordynować wizyty z punktami sprzedaży alkoholu w godzinach
poza szczytem i po przybyciu do każdego koncesjonowanego punktu podejmą środki ostrożności
sugerowane przez Centra Kontroli Chorób (CDC). Środki ostrożności obejmują:
●

●
●
●
●
●

Regularne mycie rąk przez co najmniej 20 sekund za pomocą mydła i wody. Używanie
odkażacza do rąk na bazie alkoholu, który zawiera co najmniej 60% alkoholu, jeśli mydło i
woda nie są dostępne.
Unikanie dotykania oczu, nosa i ust niemytymi rękami.
Unikanie bliskiego kontaktu z chorymi.
Zachowanie odległości 6 stóp podczas przebywaniaw tym samym pomieszczeniu z innymi ludźmi.
Poproszenie pracowników o pozostanie w domu, jeśli wykazują objawy przeziębienia lub grypy.
Zakrywanie ust i nosa wewnętrzną częścią ramienia lub chusteczką podczas kaszlu lub kichania.
Zużytą chusteczkę należy natychmiast wyrzucić. Należy jak najszybciej umyć ręce. Czyszczenie i
dezynfekcja często dotykanych przedmiotów i powierzchni.

Edukacja branżowa
Osobiste szkolenie BASSET zostaje zawieszone do odwołania.

Informacje prawne
ILCC do odwołania zawiesiło przegląd odwołań od decyzji Lokalnej Komisji ds. Kontroli Alkoholu (Local
Liquor Control Commission). Wskazówki dotyczące procedur obowiązujących do czasu, gdy Komisja
będzie mogła kontynuować przegląd spraw odwoławczych znajdują się w sekcji 235 ILCS 5/7-9 ustawy
Illinois Liquor Act Act. Nowe odwołania należy składać pocztą.
Posiedzenia orzekające dla koncesjobiorców, którzy otrzymali zawiadomienia o naruszeniu wymagająe
konferencji przed nałożeniem sankcji dyscyplinarnych (Pre-Disciplinary Conferences) lub dopuścili się
sprzedaży alkoholu małoletnim (SAM) zostaną przeprowadzone w drodze telekonferencji. Tacy
koncesjobiorcy zostaną powiadomieni o obowiązkowym przesłuchaniu za pomocą następującej
metody:
Posiedzenie – konferencja przed nałożeniem snakcji dyscyplinarnych/dotycząca sprzedaży alkoholu
osobom nieletnim
1. Koncesjobiorca otrzyma wiadomość e-mail związaną z planowaną konferencją nałożeniem
snakcji dyscyplinarnych/dotyczącą sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, ORAZ
2. ILCC wezwie koncesjobiorcę do wyjaśnienia domniemanego naruszenia.
3. Ponadto, w przypadku koncesjobiorców oskarżonych o naruszenie zakazu sprzedaży alkoholu
osobom nieletnim ILCC udostępni link do materiałów zapobiegawczych dla nieletnich.
Uważnie monitorujemy sytuację i będziemy informować koncesjobiorców za pośrednictwem naszej

strony internetowej, mediów społecznościowych i biuletynu ILCC. Wszelkie ogólne zapytania
dotyczące polityki sprzedaży alkoholu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres
ILCC@illinois.gov lub w formularzu wniosku o opinię doradczą online. Można również skontaktować
się z naszym biurem pod numerem telefonu 312.814.2206.
Posiedzenia Komisji ds. Kontroli Alkoholu (14 kwietnia 2020 r.)

Zgodnie z dekretem Gubernatora 2020-10 w odpowiedzi na COVID-19, posiedzenia Komisji ds.
Kontroli Alkoholu w stanie Illinois zostaną przełożone do momentu zniesienia Proklamacji o klęsce
żywiołowej. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem
ILCC@Illinois.gov.

