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1.

Podczas wyborów prezydenckich pamiętajmy o środkach ostrozności: zacho waniu}metrowego dystansu oraz obowiryklzakrycia ust i nosa.
2. Przed udaniem się do lokalu wyborczego wyborca powinien pamiętać, żę ma
obowiązek zalłycia ust i nosa. Moze to zrobió przy pomocy odzieĘ lub jej części,
maseczki, przyŁbicy.
3. Obowiązku zakrywaniaust i nosa nie stosuje się w przypadku wyborcy, który nie
może zakrywac ust lub nosa z powodu stanu zdrowia. Okazanie orzeczenia lub
zaświadczęnia w tym zakresie nie jest wymagane. Rekomenduje się natomiast
zachowanie wówczas jak największej odległościod innych osób przebywających w
lokalu wyborczym, nie mniejszej ntż2 m.
4. Przy wejściudo lokalu zostaną umieszczone w widocznym miejscu pĘny do
dezynfekcjir$.. Zalecane jest, by wyborcy z nich korzystali. Jeśliwyborca nie
zarlietza znich korzystać rekomenduje się, aby zaopattzył się w rękawiczki
jednorazowe. Powinien załoĘó je przed wejściemdo lokalu wyborczego, a po
wyjściu zdjąó je i wyrzucić do kosza na śmieci postawionego przed lokalem
wyborczym.
5. Dopuszczalne jest delegowanie osoby, która będzie stała przy dyspenseTzę ze
środkiem do dezynfekcji i zalecńakuZdemu wyborcy mozliwośćskorzystania z
dezynfekcji.
6. Podczas przebywania w lokalu wyborczym wszyscy wyborcy powinni zachować2metrowy odstęp od innych osób przebywających w lokalu.
7. Rekomenduje się zapewnienie środkado dezynfekcjiprzeznaczonego szczególnie do
dezynfekcji przedmiotów uzywanych podczas głosowania takich jak np. długopisy,
ścianka vmy zwpustem.
8. Dopuszcza się korzystarie przez wyborcę z własnego długopisu.
9. W lokalu wyborczym może przebywaó w tym samym czasie nie więcej niz 1 osoba na
4 m2 (zvlyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczói, męzów zaltfania,
obserwatorów społecznych i międzynarodowych, osób pomochiczych).
10. Na prośbęczłotka obwodowej komisji wyborczej naleĘ odsłonić twatz,by można
było zidentyfikować wyborcę. (Zgodnie z §19 ust 4 pkt lrozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 19 czerwca2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U, z2020 r. poz.

1066)
II. Zaleca się, aby drrwi do sali, gdzie odbywa się głosowanie oraz inne drzwi do
pomieszczeń, po których poruszają się wyborcy, były otwarte w miarę mozliwościtak,
aby nie trzebabyło ich dotykać.
12. Jeżelizewzględówbezpieczeństwa drzwi nie mogą byó otwarte, klamki/ uchwyty i
powierzchnie, które mogą być dotykane, powinny być regulamie dezynfekowane nie
częściej, niż co godzinę, ale co najmniej 6 rary w czasie trwania głosowania (nie
przery w a to gło sowan ia or az pracy obwo dowej komisj i wyborczej ).
13. Członkowie obwodowych komisji wyborczych będą wyposazani w: jednorazowę
rękawice ochrorure, pĘn do dezynfekcji rąk, maseczki meiiyczne orazprryŁbice.

komisji wyborczej powinny byó tak zotgarizowane, by
pozwoliły na zachowanie między poszczególnymi człoŃami co najmniej 1,5 m

14. Stanowiska pracy członków

odstępu.
15. StoŁy w lokalach wyborczych nie powirrrry byó pokryte suknem, ari żadnym innym
materiałem. ( Zgodnie zrozpotządzenia MinistraZdrowiaz dnia l5częrwca2020 r. w

sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii
COVID-l9 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegołov,,ych
zasadbezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz.U. z2020,poz.IO 46)).
16. W kazdym lokalu wyborczym naleĘ zapev,mic wymianę powietrza poprzęz
wietrzenie przestrzeniprzedprzystąpieniem do pracy obwodowej komisji wyborczej i
co najmniej razna godzinę, pIzęz co najmniej 10 minut (wymiana powietrza nie
pt zery w a gło sowania or az pr acy obwodowej komi sj i wyborczej ).
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