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Rozporządzenie wykonawcze 2020-68

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 2020-68
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 64)
ZWAŻYWSZY, ŻE od początku marca 2020 roku stan Illinois stanął w obliczu pandemii, która
spowodowała nadzwyczajną chorobę i utratę życia, doprowadzając do zakażenia do tej pory ponad
335 tysięcy osób i nadal zwiększając swoje żniwo, a także odbierając życie tysiącom
mieszkańców; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w miarę jak stan Illinois reaguje na klęskę żywiołową w dziedzinie zdrowia
publicznego spowodowaną chorobą koronawirusową 2019 (COVID-19), nową, ciężką, ostro
przebiegającą chorobą układu oddechowego, która rozprzestrzenia się szybko drogą kropelkową i
na którą nadal nie wynaleziono leku ani szczepionki, obciążenie dla mieszkańców, personelu
medycznego, służb ratowniczych i rządu w całym stanie jest bezprecedensowe; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE 16 października 2020 r., biorąc pod uwagę spodziewane dalsze
rozprzestrzenianie się COVID-19 oraz bieżące skutki zdrowotne i ekonomiczne, które będą
odczuwalne w nadchodzącym miesiącu przez ludzi w całym stanie, ogłosiłem, że wszystkie
hrabstwa stanu Illinois stanowią obszar klęski żywiołowej; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE przez cały czas, ale zwłaszcza podczas zagrożenia zdrowia publicznego,
ochrona zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców stanu Illinois należy do najważniejszych funkcji
rządu stanowego; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE wytyczne w zakresie zdrowia publicznego wskazują, że ograniczanie do
minimum fizycznych interakcji między osobami, które nie mieszkają w tym samym
gospodarstwie domowym, ma kluczowe znaczenie dla spowolnienia rozprzestrzeniania się
COVID-19; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE zapewnienie pacjentom dostępu do rutynowych leków na schorzenia
niezwiązane z COVID-19 sprawia, że więcej ludzi zachowuje zdrowie, a także odciąża zasoby
służby zdrowia, które można poświecić na walkę z COVID-19; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE ustawa o stosowaniu medycznej marihuany w ramach programu „ostatniej
szansy” (Compassionate Use of Medical Cannabis Program Act), 410 ILCS 130/55, oraz
towarzyszące jej przepisy kodeksu administracyjnego stanu Illinois, 77 Ill. Admin. Code
946.200 i następne, nakładają na Departament Zdrowia Publicznego (Department of Public
Health) obowiązek wydawania rejestracyjnych kart identyfikacyjnych na podstawie rejestru
medycznej marihuany (dalej „rejestracyjne karty identyfikacyjne”) pacjentom kwalifikującym
się do terapii medyczną marihuaną i ich wyznaczonym opiekunom; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE rejestracyjne karty identyfikacyjne są ważne przez okres do 3 lat od daty
ich wydania, co wynika z przepisów kodeksu administracyjnego stanu Illinois, 410 ILCS
130/70(d), 77 Ill. Admin. Code 946.290; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE zgodnie z przepisem para tanu Illinois, 410 ILCS 130/70(c), w celu
utrzymania ważności rejestracyjnej karty identyfikacyjnej pacjenci kwalifikujący się do
programu i ich wyznaczeni opiekunowie są zobowiązani do uiszczenia
opłaty za przedłużenie i
złożenia wniosku o przedłużenie ważności karty co najmniej 45 dni przed datą wygaśnięcia
wskazaną na rejestracyjnej karcie identyfikacyjnej; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w celu wypełnienia wniosku o przedłużenie ważności karty pacjenci
kwalifikujący się do programu są również zobowiązani do uzyskania i przedłożenia
zaświadczenia lekarskiego na piśmie o zażywaniu medycznej marihuany, co wynika z przepisów

kodeksu administracyjnego stanu Illinois, 77 Ill. Admin. Code 946.290(c)(1)(C), i wyznaczenia
jednej organizacji wydającej medyczną marihuanę (dalej „zarejestrowana apteka”), w której
kwalifikujący się pacjent zakupi swoją medyczną marihuanę, co wynika z przepisów kodeksu
administracyjnego stanu Illinois, 77 Ill. Admin. Code 946.290(c)(2); oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE zarejestrowani kwalifikujący się pacjenci i wyznaczeni opiekunowie mogą
otrzymać marihuanę medyczną wyłącznie w zarejestrowanej aptece wskazanej we wniosku o
rejestracyjną kartę identyfikacyjną, co wynika z przepisów kodeksu administracyjnego stanu
Illinois, 77 Ill. Admin. Code 946.280(a); oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE ze względu na COVID-19 wielu pacjentów kwalifikujących się do leczenia
medyczną marihuaną i ich wyznaczeni opiekunowie mają trudności z terminowym uzyskaniem
zaświadczenia lekarskiego na piśmie;
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi stanu
Illinois, zgodnie z Konstytucją stanu Illinois oraz artykułami 7(1), 7(2), 7(3), 7(8) i 7(12) ustawy
o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois, 20 ILCS 3305, oraz zgodnie z
uprawnieniami zawartymi w przepisach dotyczących zdrowia publicznego, zarządzam, co
następuje:
Sekcja 1. Przedłużenie ważności rejestracyjnych kart identyfikacyjnych
a. Wymóg, zgodnie z którym na mocy ustawy o stosowaniu medycznej marihuany w
ramach programu „ostatniej szansy” (Compassionate Use of Medical Cannabis
Program Act), 410 ILCS 130/70(c), oraz towarzyszących jej przepisów kodeksu
administracyjnego stanu Illinois, 77 Ill. Admin. Code 946.290(c), zarejestrowani
pacjenci kwalifikujący się do programu i ich opiekunowie powinni złożyć
wypełniony wniosek o przedłużenie ważności rejestracyjnej karty identyfikacyjnej
wraz z opłatą za przedłużenie co najmniej 45 dni przed datą wygaśnięcia wskazaną na
rejestracyjnej karcie identyfikacyjnej w celu zachowania ważności tej karty, zostaje
zawieszony.
b. Wymóg, zgodnie z którym na mocy ustawy o stosowaniu medycznej marihuany w
ramach programu „ostatniej szansy” (Compassionate Use of Medical Cannabis
Program Act), 410 ILCS 130/55(a), Departament Zdrowia Publicznego zbiera
wypełnione wnioski o przedłużenie ważności rejestracyjnej karty identyfikacyjnej
wraz z opłatą za jej przedłużenie, zostaje zawieszony.
c. Wymóg na mocy przepisów kodeksu administracyjnego stanu Illinois, 77 Ill. Admin.
Code 946.290(b), zgodnie z którym kwalifikujący się pacjent lub wyznaczony
opiekun jest zobowiązany do wypełnienia formularza wniosku o przedłużenie
ważności i uiszczenia opłaty za przedłużenie co najmniej 45 dni przed datą
wygaśnięcia rejestracyjnej karty identyfikacyjnej na rok lub dwa lata, zostaje
zawieszony.
d. Departament Zdrowia Publicznego udzieli (odpowiednio) wznowienia lub
wydłużenia ważności karty na 1 rok dla wszystkich ważnych rejestracyjnych kart
identyfikacyjnych, które tracą ważność w okresie między 1 października 2020 roku a
30 kwietnia 2021 roku.
Sekcja 2. Klauzula ochronna. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego rozporządzenia
wykonawczego lub jego zastosowanie do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności zostanie uznane
za nieważne przez jakikolwiek właściwy sąd, nieważność ta nie ma wpływu na żadne inne
postanowienie lub zastosowanie niniejszego rozporządzenia wykonawczego, które może zostać
wprowadzone w życie bez nieważnego postanowienia lub zastosowania. Aby osiągnąć ten cel,
przepisy niniejszego zarządzenia wykonawczego uznaje się za rozdzielne.
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