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Komisja Kontroli Alkoholu Stanu
Illinois, Działania związane z
COVID-19
Sprzedaż i dostawa mieszanych drinków/koktajli na
wynos; 2 czerwca 2020 r.

Lokalne jednostki organizacyjne mogą zabronić lub ograniczyć sprzedaż i podawanie mieszanych
drinków/koktajli na wynos. Licencjonowani sprzedawcy powinni skontaktować się z lokalnym
członkiem komisji kontroli alkoholu zanim rozpoczną sprzedaż i podawanie mieszanych
drinków/koktajli na wynos, aby zapewnić zgodność z lokalnymi przepisami prawa.
Sprzedawca detaliczny - posiadacz licencji stanu Illinois (1A Retailer) - może sprzedawać i
dostarczać mieszane drinki lub koktajle do spożycia poza terenem obiektu wyłącznie pod
następującymi warunkami:
1. Mieszany drink lub koktajl to każdy napój alkoholowy (piwo, wino, alkohol
wysokoprocentowy) zmieszany z napojem bezalkoholowym takim jak "sok owocowy,
lemoniada, śmietana lub napój gazowany."
2. Pojemnik na mieszany drink/koktajl powinien być:
a. Nowy/nieużywany i sztywny. Sztywny pojemnik może być zrobiony ze szkła,
metalu lub materiału ceramicznego. Sztywny pojemnik nie może być zrobiony z
plastiku, papieru lub styropianu.
b. Powinien być zamknięty zakrętką lub wieczkiem, które są zabezpieczone przed
manipulacją lub posiadają zabezpieczenie gwarancyjne (to obejmuje woskowe
zabezpieczenie lub pokrycie folią termokurczliwą). Wieczko nie powinno mieć
otworów do sączenia lub otworów na słomki.
c. Pojemnik powinien być napełniony i zabezpieczony przez pracownika sprzedawcy;
d. Opatrzony etykietą w następujący sposób:
i. Nazwa składników mieszanego drinku/koktajlu, typ i nazwa alkoholu;
ii. Nazwa, numer licencji, adres posiadacza licencji, który napełnił pojemnik i
sprzedał produkt;
iii. Ilość mieszanego drinku/koktajlu w pojemniku; i
iv. Datę zamknięcia pojemnika. Zabezpieczony pojemnik musi być napełniony
mniej niż 7 dni przed datą sprzedaży.
3. Mieszany drink/koktajl może być przekazany klientowi w następujący sposób:
a. Wewnątrz licencjonowanego obiektu przy ladzie; lub
b. Dostawa przy krawężniku przez pracownika sprzedawcy; lub
c. Dostawa do domu przez pracownika sprzedawcy.
4. Mieszany drink/koktajl nie może być przekazany klientowi:
a. Przez usługę drive-through; lub
b. Przez dostawę do domu przez zewnętrzną firmę dostawczą. Dostawy przez
zewnętrzne firmy dostawcze nie są dozwolone.
5. Pracownik sprzedawcy przekazujący mieszany drink/koktajl powinien:

a. Posiadać ważny certyfikat szkolenia dla osób serwujących napoje alkoholowe
przeprowadzonego przez instruktora licencjonowanego przez program Szkoleń
dla sprzedawców i osób serwujących napoje alkoholowe (Beverage Alcohol
Sellers and Servers Education and Training (BASSET));
b. Mieć przynajmniej 21 lat;
c. Stosować się do wszelkich wytycznych rozporządzeń wykonawczych Gubernatora
deklarujących klęskę żywiołową, co obejmuje, między innymi, noszenie
rękawiczek i maski oraz zachowanie dystansu społecznego podczas kontaktu z
ludźmi.
d. Zweryfikować wiek osoby do której mieszany drink/koktajl jest dostarczany
(jeżeli pracownik dostarczający napój nie jest w stanie bezpiecznie
sprawdzić wieku i poziomu upojenia alkoholowego, pracownik powinien
anulować sprzedaż alkoholu i zwrócić produkt do posiadacza licencji na
sprzedaż).
e. W przypadku odbioru przy krawężniku lub dostaw do domu, umieścić
zapieczętowany pojemnik w bagażniku samochodu lub (jeżeli brak bagażnika) w
części samochodu, która nie jest dostępna z części dla pasażerów.
6. Dostawa mieszanego drinku/koktajlu jest dostępna tylko dla posiadaczy licencji na
sprzedaż alkoholu stanu Illinois („licencje 1A”).
7. Zgodnie z 235 ILCS 5/6-28.8 posiadacze licencji na produkcję alkoholu nie mogą dostarczać
mieszanych drinków/koktajli. Ten zakaz obejmuje posiadaczy wszystkich klas licencji
producentów (jak podano w sekcji 5/5-1(a) Ustawy o Kontroli Alkoholu (Illinois Liquor
Control Act), obiektów produkujących wino, pubów produkujących piwo lub pubów
destylujących alkohol.
8. Posiadacze licencji na produkcję napojów alkoholowych mogą tymczasowo dostarczać
napoje alkoholowe zgodnie z wytycznymi Stanowej Komisji pod tytułem „Komisja
Kontroli Alkoholu Stanu Illinois, Działania związane z COVID-19, Wytyczne dotyczące
tymczasowych dostaw napojów alkoholowych (Illinois Liquor Control Commission,
COVID-19 Related Actions, Guidance on Temporary Delivery of Alcoholic Liquor).”
wydanymi 19 marca 2020 r.
Prawo do sprzedaży mieszanych drinków/koktajli (zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszym
dokumencie) wygaśnie 2 czerwca 2021 r.

