Instrukcja organizacji zasad bezpieczeństwa i zasad
sanitarnych związanych z funkcjonowaniem specjalnych miejsc
wyborczych
Zasady organizacji bezpieczeństwa związane z pomieszczeniami
1. Przed wejściem do pomieszczeń, w których odbywa się głosowanie powinny znajdować się podstawowe
informacje dotyczące możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem, jak również z
numerami telefonów do Stacji Sanitarno-epidemiologicznej lub najbliższego oddziału zakaźnego.
2. Przed wejściem do pomieszczeń , gdzie odbywają się wybory należy udostępnić płyn do dezynfekcji
rąk (środek na bazie alkoholu min. 60%), rękawice jednorazowe, maseczki lub przyłbice.
3. Stanowiska do głosowania należy zorganizować w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany był
co najmniej 2 m odstęp w każdym kierunku.
4. Wszystkie drzwi do pomieszczeń, z których mogą skorzystać osoby biorące udział w głosowaniu
powinny być otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać. Jeżeli ze względów
bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, klamki / uchwyty i powierzchnie, które mogą być
dotykane powinny być regularnie dezynfekowane.
5. Pomieszczenia udostępnione do przeprowadzenia wyborów powinny być regularnie wietrzone, nie
rzadziej niż co godzinę w trakcie trwania wyborów.
6. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
7. Rekomenduje się, o ile to możliwe, monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy,
klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
8. Miejsca siedzące i powierzchnie dotykowe należy dezynfekować po każdorazowym skorzystaniu ze
stanowisk wyborczych.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa
Należy unikać tworzenia się grup osób przed salami. Osoby oczekujące na wejście do pomieszczenia
gdzie odbywa się głosowanie przestrzegają bezwzględnie 2 m odstępu od innych oczekujących osób.
Dodatkowo Uczelniana Komisja Wyborcza zorganizuje udział w wyborach tak, aby uniknąć tworzenia
się kolejek do głosowania.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia
1. Jeżeli osoba uczestnicząca w wyborach przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej należy ją
niezwłocznie, odizolować w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym
miejscu z zapewnieniem 2m odległości od innych osób.
2. W przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy medycznej osoba z objawami choroby powinna
udać się do domu transportem indywidualnym (własnym lub organizatora wyborów).
3. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe, celem
przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować
właściwą Powiatową Stację Sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad
epidemiologiczny.
4. Pomieszczenie i obszar, w którym przebywała osoba należy poddać dezynfekcji (z uwzględnieniem
powierzchni dotykowych klamki, poręcze, uchwyty) zgodnie z funkcjonującymi procedurami.
5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/ częściach obiektu,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia
epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną

