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Załącznik Nr 6 – Wytyczne epidemiologiczne  

 

 

Wytyczne epidemiologiczne 
 

 

I. Procedura głosowania 

• Każdy przebywający na terenie lokalu wyborczego, przez cały czas pobytu w 

lokalu, musi mieć osłonięte maseczką usta i nos. 

• Każdy wchodzący na teren lokalu wyborczego powinien zdezynfekować ręce.  

• Zarówno przed lokalem jak i wewnątrz lokalu należy zachowywać dystans 

wynoszący min. 1,5 m między osobami. 

• Głosować należy tylko w wyznaczonych miejscach lokalu. 

• Zaleca się okazywanie dowodu osobistego bez przekazywania dokumentu 

członkowi komisji. 

• Dozwala się krótkotrwałe uchylenie maseczki podczas identyfikacji przy 

wydawaniu karty do głosowania. 

II. Zabezpieczenie lokali 

• W trakcie głosowania lokal powinien być regularnie wietrzony. 

• Członkowie komisji wyborczych powinni być wyposażeni w środki ochrony 

osobistej. 

• Lokale wyborcze powinny być wyposażone w środki do dezynfekcji do użycia 

przez głosujących. 

III. Członkowie komisji wyborczych i osoby wspierające prace komisji 

• Członkowie komisji wyborczych i osoby wspierające prace komisji powinni być 

zdrowi w czasie pracy przy realizacji wyborów, bez objawów sugerujacych 

chorobę zakaźną a także nie są objęci obowiązkiem izolacji lub kwarantanny. 

• Rekomenduje się przy wyborze członków komisji wyborczych i osób 

wspierających prace komisji preferowanie osób zaszczepionych pełnym cyklem 

szczepienia min. 14 dni przed przystąpieniem do pracy lub takich, które są 

uodpornione w wyniku przebycia choroby. 

IV. Przygotowanie lokalu i jego otoczenia 

• Rekomenduje się unikania dotykania klamek przez głosujących poprzez otwarcie 

wszystkich drzwi w lokalu. 

• Zaleca się umieszczenie podajników z preparatem do dezynfekcji rąk: przy 

wejściu do lokalu, przy stanowisku komisji wyborczej i przy punktach 

głosowania. 

• Konieczne jest przygotowanie stanowisk pracy komisji z zachowaniem co 

najmniej 1,5 metrowych odstępów pomiędzy osobami wchodzącymi w skład 

komisji.  

• Rekomenduje się dezynfekcję górnej części urny wyborczej, kabin do głosowania 

oraz artykułów piśmienniczych piszących nie rzadziej niż co 2 godz. 

• Rekomenduje się wywieszenie plakatów informujących o zasadach zachowania 

w lokalu wyborczym (maseczka, dezynfekowanie rąk, dystans). 

• Rekomenduje się wywieszenie plakatu przed wejściem, informującego o 

maksymalnej liczbie osób mogącej przebywać na terenie lokalu wyborczego w 

tym samym czasie. 

V. Procedura głosowania 

• Każdy z członków komisji zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa maseczką 

w trakcie całego dnia pracy oraz dbanie o częstą dezynfekcję rąk, nie rzadziej niż 
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co 1 godzinę. Zaleca się zapewnienie członkom komisji zapasowych maseczek 

oraz jednorazowych rękawiczek. 

• Podczas całego czasu pracy, członkowie komisji powinni zachować 1,5 m 

odstępu pomiędzy sobą i obywatelami. 

• Członkowie komisji i wyznaczone przez organizatora osoby powinny czuwać nad 

przestrzeganiem przez obywateli: 

o zasad związanych z określoną liczbą osób mogących w tym samym czasie 

przebywać na terenie lokalu, 

o osłaniania ust i nosa maseczką w trakcie pobytu w lokalu, 

o dezynfekcji rąk przy wejściu do lokalu. 

VI. Liczenie głosów 

• Liczenie głosów powinno się odbywać w możliwie jak największych 

pomieszczeniach z możliwością ich regularnego bądź stałego wietrzenia. 

• Osoby uczestniczące w procedurze liczenia głosów powinny przez cały czas 

mieć  osłonięte usta i nos maseczką. Podczas liczenia głosów, każdy z członków 

komisji powinien mieć założone rękawiczki. 

• Przed i po liczeniu głosów należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem lub je 

zdezynfekować. 
 


