
 

 

Zasady dla osób biorących udział w wyborach 

1. Do pomieszczenia, w którym odbywa się głosowanie może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. W wyborach nie mogą uczestniczyć osoby, które są chore, przebywają w domu z osobą odbywającą 

kwarantannę lub izolację w warunkach domowych. 

3. W pomieszczeniu, w którym odbywają się wybory  nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż 

osoby Komisji Wyborczej, obsługi i biorące udział w głosowaniu. 

4. Przed wejściem do pomieszczenia, gdzie odbywają się wybory uczestnicy powinni dokładnie umyć ręce 

wodą z mydłem i zdezynfekować je i założyć rękawiczki jednorazowe. 

5. Czekając na oddanie głosu osoby powinny zachować odstęp minimum 2m od siebie. 

6. W pomieszczeniu,  w którym odbywa się głosowanie  mogą  przebywać jedynie osoby z osłoną na 

ustach i nosie (maseczka jednorazowa, wielokrotnego użytku lub przyłbica) . 

7. Osoby będące członkami Komisji Wyborczej oraz wyznaczone do pomocy w głosowaniu  powinny 

wszystkie czynności w kontakcie z drugą osobą wykonywać ze szczególną starannością i dbałością o 

unikanie bezpośredniego kontaktu „twarzą w twarz”. 

8. Przed wejściem do pomieszczeń, w których odbywa się głosowanie osoby biorące udział w głosowaniu 

powinny zapoznać się z wywieszonymi podstawowymi instrukcjami dotyczącymi możliwych sposobów 

zapobiegania zakażeniu koronawirusem,  jak również z numerami telefonów do Stacji Sanitarno-

epidemiologicznej lub najbliższego oddziału zakaźnego.  

 

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 zapewnionym przez 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. 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja zasad bezpieczeństwa i zasad sanitarnych 

związanych z uczestnictwem w wyborach 


