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SPRAWDŹ POGODĘ, ZAPLANUJ
 

WYBIERZ SIĘ NA GŁOSOWANIE JAK NAJWCZEŚNIEJ 

ZAPOZNAJ SIĘ WCZEŚNIEJ Z ZASADAMI
ODDANIA WAŻNEGO GŁOSU 

GŁOSUJ BEZPIECZNIE
 Choć mniej się o niej mówi, epidemia w Polsce nie wyhamowała. Stosując środki bezpieczeństwa podczas głosowania, dbasz o zdrowie

własne, ale też innych osób, w tym członków i członkiń Komisji Wyborczej, którzy z kolei odpowiadają za bezpieczeństwo naszych głosów.
Pamiętaj, że najbardziej narażone są osoby starsze. Pamiętaj też, że każdy szczegół ma znaczenie w czasie epidemii - poniższa instrukcja
ma na celu jak najlepsze zadbanie o Twoje i innych zdrowie i życie.

własny długopis! Przyda się do bezpieczniejszego oddania głosu, a jeśli będzie w nietypowym kolorze,
utrudni też ewentualne manipulacje wyborcze

maseczkę lub przyłbicę, ewentualnie chustę do zakrycia ust i nosa (przed i w lokalu wyborczym) 
oraz jednorazowe rękawiczki

parasol i porządne buty - pogoda jest bardzo zmienna, a z racji ograniczeń w lokalu
wyborczym, możesz przed nim musieć stać w kolejce

Możliwe, że przed lokalami wyborczymi będą kolejki do późna, oszczędź sobie stresu czy zdążysz
zagłosować.

Możesz to zrobić w internecie, aby jak najmniej czasu spędzić w lokalu wyborczym i nie musieć
zadawać pytań.

PRZED WYJŚCIEM NA GŁOSOWANIE:

Lub zadzwoń do nich, przekaż im poniższe wskazówki.

Nie odkładaj głosowania na ostatni moment!

dowód lub paszport, ewentualnie zaświadczenie o prawie do głosowania (poza miejscem zamieszkania)

ZABIERZ ZE SOBĄ:

Instrukcja bezpiecznego głosowania została opracowana przez Akcję Demokrację w oparciu o dobre praktyki i informacje dotyczące bezpiecznego zachowania
podczas epidemii, rekomendowane w niej środki ostrożności są bardziej restrykcyjne niż wynikające z obowiązujących przepisów. Instrukcja nie uwzględnia
ewentualnych bardziej szczegółowych przepisów dotyczących zachowania podczas głosowania poza Polską.

.

Możesz też zabrać podkładkę (np. książkę, zeszyt, grubą gazetę), którą podłożysz pod kartę do głosowania, aby uniknąć kontaktu z stołami,
których dotykały inne osoby. Jeśli musisz dojechać do Obwodowej Komisji Wyborczej, pomyśl o najbezpieczniejszym środku transportu,
może to być rower, podwiezienie samochodem przez kogoś z rodziny, ewentualnie transport publiczny z zachowaniem środków ostrożności.
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ZACHOWAJ DYSTANS!
 

STOSUJ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
 

ZADBAJ O BLISKCH I ZNAJOMYCH 

Skorzystaj z środka do dezynfekcji rąk - musi znajdować się w widocznym miejscu przy wejściu do lokalu wyborczego.

Zachowaj odstęp od innych osób czekając na potwierdzenie tożsamości i wydanie karty do głosowania, kieruj się zaleceniami
osób z Komisji Wyborczej.

Nie musisz podawać osobie z Komisji Wyborczej swojego dokumentu tożsamości - możesz go po prostu
pokazać.

Czekanie w kolejce to świetny czas na to, by upewnić się, że Twoi znajomi wiedzą jak bezpiecznie głosować, możesz do
nich zadzwonić, napisać w komunikatorze internetowym, lub zaSMSować. Możesz przesłać znajomym linka do tej
ulotki:  www.akcja.link/GlosujBezpiecznie

CZEKAJĄC W KOLEJCE:

Mogą być kolejki ze względu na limit osób w lokalu, zachowaj dystans 2 metrów uprzejmie
prosząc inne osoby o zachowanie odstępu, jeżeli go nie zachowują.

Stojąc w kolejce zasłaniaj usta i nos maseczką, przyłbicą, chustą.

Unikaj dotykania klamek, drzwi, niektóre drzwi można otworzyć, popychając ramieniem.

W LOKALU WYBORCZYM:

Instrukcja bezpiecznego głosowania została opracowana przez Akcję Demokrację w oparciu o dobre praktyki i informacje dotyczące bezpiecznego
zachowania podczas epidemii, rekomendowane w niej środki ostrożności są bardziej restrykcyjne niż wynikające z obowiązujących przepisów. 
Instrukcja nie uwzględnia ewentualnych bardziej szczegółowych przepisów dotyczących zachowania podczas głosowania poza Polską.
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Skorzystaj z własnego długopisu podpisując się na Spisie Wyborców (przy stole Komisji Wyborczej) 
jak i stawiając krzyżyk na karcie do głosowania.

Maseczkę / chustkę ściągnij tylko na chwilę gdy Komisji Wyborcza będzie sprawdzała Twoją tożsamość.

Unikaj zbędnego dotykania powierzchni, zastanów się czy musisz oddawać głos na stole, za kurtyną, jeśli trzeba ją odsunąć,
krzyżyk na karcie do głosowania (pamiętaj, tylko jeden!) możesz oddać, podkładając pod kartę przyniesioną podkładkę.

Postaraj się przebywać w lokalu wyborczym tak krótko, jak to tylko możliwe.

PO POWROCIE DO DOMU: umyj lub zdezynfekuj ręce, ewentualnie inne przedmioty, z których korzystałaś lub korzystałeś.


