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Działania powiązane z COVID-19
prowadzone przez Illinois Liquor
Control Commission
Wytyczne dotyczące tymczasowej dostawy alkoholu
alkoholowego 19 marca 2020 r

Autoryzacja sprzedaży
Ze względu na trudności doświadczane przez posiadaczy koncesji na alkohol w wyniku wybuchu epidemii
wirusa COVID-19 oraz w celu ograniczenia liczby spotkań w jednym miejscu prowadzenia działalności,
Illinois Liquor Control Commission tymczasowo zezwala na dostawę alkoholu do osób nie posiadających
koncesji na podstawie poniższych warunków:
1. Z zastrzeżeniem zgody lokalnej komisji ds. kontroli alkoholu, wszyscy koncesjobiorcy detaliczni,
w tym także koncesjobiorcy posiadający koncesję wyłącznie na sprzedaż alkoholu na miejscu,
(„Sprzedawcy detaliczni”) są upoważnieni przez Komisję Stanową do prowadzenia sprzedaży
wysyłkowej, sprzedaży „na wynos”, sprzedaży do pojazdów, dostaw do domów mieszkalnych
oraz stosowania każdej innej metody sprzedaży lub dostawy promującej zachowanie dystansu
społecznego („Tymczasowe dostawy”).
2. Z zastrzeżeniem zgody lokalnej komisji ds. kontroli alkoholu, posiadacze koncesji na
prowadzenie browaru, browaru klasy 1, browaur klasy 2, destylatorni rzemieślniczej klasy 1,
destylatorni rzemieślniczej klasy 2, pubu browarniczego, pubu destylacyjnego i wytwórni wina
(„Posiadacze tymaczasowej koncesji na dostawy”) mają ograniczone uprawnienia do
dokonywania Tymczasowych dostaw napojów alkoholowych.
3. Sprzedawcy detaliczni i Posiadacze tymaczasowej koncesji na dostawynie będą przeprowadzać
Tymczasowych dostaw napojów alkoholowych, do których sprzedaży osobom niebędącym
koncesjobiorcami nie są uprawnieni w normalnych okolicznościach.
4. Z zastrzeżeniem zgody lokalnej komisji ds. kontroli alkoholu Sprzedawcy detaliczni i
Posiadacze tymaczasowej koncesji na dostawy mogą korzystać z zewnętrznych usług
dostawczych w celu realizacji Tymczasowych dostaw.
5. Wszystkie Tymczasowe dostawy, w tym wszelka sprzedaż piwa prowadzona zgodnie z 235 ILCS
5/6-6.5 (butelki growler/puszki crowler) będą realizowane w oryginalnym pojemniku.
Koncesjobiorcy nie są uprawnieni do sprzedawania lub dostarczania przygotowany koktajli
normalnie przeznaczonych do spożycia na miejscu (np. przygotowanych margarit, sangrii).
6. W trakcie realizacji wszystkich Tymczasowych dostaw do miejsca zamieszkania lub do
pojazdówosoba realizująca dostawę musi obserwować odbiorcę dostawy przy zachowaniu
bezpiecznej odległości, a w razie potrzeby sprawdzać dokument tożsamości odbiorcy, aby
upewnić się, że odbiorca ma ponad dwadzieścia jeden lat. Jeżeli takiej obserwacji odbiorcy lub
identyfikacji odbiorcy nie można przeprowadzić przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego
dystansu społecznego, napój alkoholowy zostanie zwrócony z pełnym zwrotem kosztów.

Tymczasowe zezwolenie na dostawy zawarte w niniejszym dokumencie zastępuje wszystkie poprzednie
oświadczenia dotyczące COVID-19 wydane przez Stanową Komisję dotyczące dostaw napojów
alkoholowych.
Dostawy napojów alkoholowych dokonywane na warunkach określonych w niniejszym dokumencie są
tymczasowe i zasadniczo nie są autoryzowane przez Ustawę Illinois Liquor Control Act lub Regulamin
Illinois Liquor Control Commission. Wszystkie zezwolenia na Tymczasową dostawę mają na celu
promowanie bezpiecznego dystansu społecznego i zostaną wycofane po wygaśnięciu ograniczeń
związanych z epidemią COVID-19.

Chima Enyia

Chimaobi Enyia
Dyrektor
Wykonawczy
Illinois Liquor Control Commission

