Gobernador JB Pritzker Cynthia Berg, Tagapangulo
Chimaobi Enyia, Executive Director
100 West Randolph Street, Suite 7-801, Chicago, IL 60601
300 West Jefferson Street, Suite 300, Springfield, IL 62702

Ang Lokal na Komisyon sa
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Patnubay sa Pansamantalang Paghahatid ng
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Pahintulot sa Paghahatid
Dahil sa mga paghihirap ng mga may hawak ng lisensya ng alak bilang isang resulta ng pagsiklab ng birus
ng COVID-19 at sa isang pagsisikap na limitahan ang mga pagtitipon sa isang lokasyon ng negosyo, ang
Lokal na Komisyon sa Pagkontrol ng Alak ng Illinois ay pansamantalang pinahihintulutan ang paghahatid
ng nakakalasing na alkohol mga walang lisensssiya sa ilalim ng mga sumusunod na kondisyon:
Ang lahat ng mga pahintulot na nakalagay dito ay napapailalim sa pag-apruba ng lokal na komisyon
sa pagkontrol ng alak at/o mga lokal na ordenansa.
1. Ang lahat ng mga lisensyadong nagtitinda, kabilang ang mga lisensya lamang sa mga onpremises, ay awtorisado na magsagawa ng nakabalot na mga benta, mga “to go” na benta,
paghahatid ng curbside, paghahatid sa bahay, at anumang iba pang katulad na pagbebenta o
paghahatid na inilaan upang maisulong ang pagitan mula sa kapwa-tao (“Pansamantalang
Paghahatid”).
2. A isang tagagawa ng serbesa, class 1 na tagagawa ng serbesa, class 2 na tagagawa ng serbesa,
class 1 na distiller, class 2 na distiller, brew pub, o distilling pub, at mga lisensiyadong
pagawaan ng bino (“Pansamantalang Lisensiya sa Paghahatig”) ay dapat magkaroon ng
limitadong awtoridad upang makagawa ng Pansamantalang Paghahatid ng nakakalasing na
alkohol sa orihinal na pakete (o mga growler at mga crowler alinsunod sa 235 ILCS 5/6-6.5 kung
naaangkop). Lahat ng Mga Pansamantalang Lisensya sa Paghahatid ay dapat humawak ng
kinakailangang mga lokal at lisensya ng estado upang magsagawa ng tinging mga benta ng
nakakalasing na alkohol.
3. Ang mga lisensiyadong nagtitinda at Pansamantalang May Lisensiya sa Paghahatid ay hindi
dapat magsagawa ng Pansamantalang Paghahatid ng nakakalasing na alkohol na hindi
normal na pinahihintulutan na ibenta sa mga hindi lisensyado.
4. Maliban sa paghahatid ng mga “To Go” na Halong Inumin o Mga Cocktail, ang mga lisensyadong
nagtitinda at Pansamantalang May Lisensiya sa Paghahatid ay maaaring gumamit ng mga
serbisyo ng ikatlong partido upang makagawa ng mga lokal na Pansamantalang Paghahatid. Ang
Pansamantalang Paghahatid ay dapat na limitado sa mga lokal na paghahatid. Ang intrastate o
interstate shipment ng Pansamantalang Paghahatid sa pamamagitan ng isang karaniwang
tagadala ay ipinagbabawal.
5. Lahat ang mga May Pansamantalang Lisensya sa Paghahatid ay maaaring gumawa ng mga benta
at paghahatid ng nakakalasing na alkohol sa orihinal na pakete at ng beer (para sa tagagawa ng
serbesa) alinsunod sa 235 ILCS 5/6-6.5 (mga growler/mga crowler) lamang.
6. Ang mga off-premises na lisensiyadong nagtitinda lamang ang maaaring gumawa ng mga
benta at paghahatid ng nakakalasing na alkohol sa orihinal na pakete lamang.

7. Mga On-premises o Pinagsamang lisensyadong mga nagtitinda ay maaaring gumawa ng mga
benta at paghahatid ng nakakalasing na alkohol sa orihinal na pakete, ng alak alinsunod sa 235
ILCS 5/6-6.5 (mga growler/mga crowler), at ng “to go” na mga halong inumin at mga cocktail
alinsunod sa mga patnubay na nakasaad sa bulletin ng Komisyon na may pamagat na “Ang
Pagbebenta at Paghahatid ng Mga Halong Inumin o Cocktail ‘To Go’” na may petsang Hunyo 2,
2020.
8. Lahat ng Pansamantalang Paghahatid na ginawa sa isang paninirahan o sa isang curbside na
sasakyan ay dapat kakailanganin ang kinatawan ng paghahatid upang obserbahan ang hitsura
ng tatanggap ng paghahatid sa isang ligtas na lipunan, at kung kinakailangan, ay kailanganin
ang pagsusuri sa pagkakakilanlan ng tatanggap upang matiyak na ang tatanggap ay higit sa
dalawampu't isa at hindi malalasing. Kung ang ganoong obserbasyon ng tatanggap o ang
pagkakakilanlan ng tatanggap ay hindi maaaring magawa habang iginagalang ang ligtas na
pagitan mula sa kapwa-tao o gamit ang naaangkop na Personal Protective Equipment, ang
nakakalasing na alkohol ay dapat ibalik na may kasamang pagsasauli ng ibinayad.
Ang mga paghahatid ng nakakalasing na alkohol na ginawa sa ilalim ng mga kundisyon na nakasaad
dito ay pansamantala at hindi pangkalahatang pinahihintulutan ng Liquor Control Act ng Illinois o Mga
Panuntunan sa Lokal na Komisyon sa Pagkontrol ng Alak ng Illinois. Ang lahat ng mga pahintulot sa
Pansamantalang Paghahatid ay para sa layunin ng pagtaguyod ng ligtas na pagitan mula sa kapwa-tao
at dapat na ibababa pagtatapos wakasan ang mga paghihigpit sa COVID-19.
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