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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 2020-03 12 MARCA 2020 

 
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE, ABY PRZEDŁUŻYĆ TERMIN ZGŁOSZEŃ DLA 

WNIOSKÓW DO ZASTOSOWANIA PRZEZ DOROSŁYCH W ZWIĄZKU Z COVID-19 

 
 

ZWAŻYWSZY, ŻE pod koniec 2019 r. pojawiła się nowa i istotna epidemia choroby 

koronawirusowej 2019 (COVID-19); oraz, 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19) jest nową poważną ostrą 

chorobą układu oddechowego, która może rozprzestrzeniać się wśród ludzi poprzez transmisje 
oddechowe i objawiać się objawami podobnymi do grypy; oraz, 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE niektóre populacje są bardziej narażone na cięższą chorobę w wyniku 

COVID-19, w tym osoby starsze i osoby cierpiące na poważne przewlekłe choroby, takie jak 

choroby serca, cukrzyca lub choroby płuc; oraz, 
 

ZWAŻYWSZY, ŻE pomimo wysiłków zmierzających do ograniczenia COVID-19 Światowa 

Organizacja Zdrowia i Centrum Kontroli Chorób (CDC, Center for Disease Control) wskazują, 

że choroba ta się rozprzestrzeni; oraz, 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE w społecznościach z potwierdzonymi przypadkami COVID-19 organizacja 
CDC obecnie zaleca środki łagodzące, w tym dystansowanie społeczne, pozostawanie w domu w 

razie choroby, pozostawanie w domu, gdy członek gospodarstwa domowego jest chory i ma 
objawy choroby układu oddechowego lub po otrzymaniu takiego polecenia od urzędników opieki 

zdrowotnej lub pracownika służby zdrowia oraz trzymanie się z dala od chorych; oraz, 

 
ZWAŻYWSZY, ŻE ja, JB Pritzker, Gubernator Stanu Illinois, ogłosiłem wszystkie hrabstwa 
stanu Illinois jako obszar kataklizmu w dniu 9 marca 2020 r. („Gubernatorska Deklaracja 
Kataklizmu”); oraz, 

 
 ZWAŻYWSZY, ŻE,  zgodnie z  ustawą o regulacji i opodatkowaniu konopi indyjskich, 410 

ILCS 705,<6 } i wdrażając przepisy ,  Tytuł  8,  Sekcja 1300 Kodeksu administracyjnego Illinois 

, kilka  nadchodzących wniosków licencyjnych   terminy  wymagają złożenia  osobiście ; i  

 
ZWAŻYWSZY, ŻE konieczne i właściwe dla stanu Illinois jest natychmiastowe podjęcie 
środków w celu ochrony zdrowia publicznego w przestrzeni publicznej w odpowiedzi na 
COVID-19; 

 

W ZWIĄZKU Z TYM, na mocy uprawnień powierzonych mi jako gubernatorowi stanu 

Illinois oraz zgodnie z sekcjami 7(1), 7(8) i 7(12) Ustawy o Agencji Zarządzania 

Kryzysowego Illinois (Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305), 

niniejszym zarządzam, co następuje: 

 
Sekcja 1. Terminy składania wniosków określone w ustawie o regulacji i opodatkowaniu konopi 



indyjskich oraz regulacje wdrożeniowe dotyczące składania osobiście wniosków do dnia 16 
marca 2020 zostają zawieszone w następujący sposób: 

 

a. Termin zgłaszania wniosków o licencję hodowcy rzemieślniczego do 16 marca 

2020 zgodnie z Tytułem 8, sekcja 1300.300(b) Kodeksu administracyjnego 

Illinois zostaje przedłużony do 30 marca 2020; 

 

b. Termin 16 marca 2020 r. na składanie wniosków o licencję zaparzacza zgodnie z 

sekcją 35-S(b) ustawy o regulacji i opodatkowaniu konopi indyjskich, 410 ILCS 

705/35-S(b) oraz tytułem 8, sekcja 1300.400(b) Kodeksu administracyjnego 

Illinois przedłużono do 30 marca 2020 r.; oraz 

 

c. Termin 16 marca 2020 r. na składanie wniosków o licencję przewoźnika zgodnie 

z sekcją 40-S(b) ustawy o regulacji i opodatkowaniu konopi indyjskich, 410 ILCS 

705/40-S(b) oraz tytułem 8, sekcja 1300.5lO(b)(1)(A) Kodeksu administracyjnego 

Illinois przedłużono do 30 marca 2020 r. 

 

Sekcja 2. Wszelkie ustawowe lub wykonawcze wymagania dotyczące przyjmowania takich 

zgłoszeń osobiście są zawieszone, a Departament Rolnictwa jest proszony o zaprzestanie 

przyjmowania zgłoszeń osobiście od godziny 17:00. czasu środkowego dnia 12 marca 2020 r.  

 

Sekcja 3. Począwszy natychmiast Departament Rolnictwa Illinois kontynuuje przyjmowanie 

wszystkich wniosków listowych o licencję hodowcy, zaparzacza i przewoźnika, przesyłanych do 

dnia 30 marca 2020 r. za pośrednictwem poświadczonej poczty amerykańskiej na adres:  

 

Illinois Department of Agriculture 

c/o Bureau of Medicinal Plants 

P.O. Box 19281 

Springfield, IL 62794-9281 

 

 

JB Pritzker, Gubernator 
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