
 1400 پروتكل بهداشتي برگزاري انتخاباتچكيده 
 

 اقدامات حين اخذ راي اقدامات قبل از فرايند اخذ راي اقدامات تبليغي و ترويجي مقابله با كرونا

در بسته هاي اطالع  "من ماسك مي زنم"درج شعار 

 نآرساني،تراكت هاي تبليغاتي نامزدها و مواردي نظاير 

طر خپيش بيني شعب سيار براي اخذ راي در مناطق پر تراكم و پر 

 همچنين بيماران در قرنطينه و يا بستري در بيمارستان

ضرورت گند زدايي كامل ابزار و ادوات در شعب 

 اخذ راي

بازرسي و نظارت بر گند زدايي دفاتر نظارت، شعب اخذ 

زرسان با راي و ساير اماكن مرتبط با فرايند انتخابات توسط

 وزارت بهداشت

جا نمايي صندوق هاي راي و شعب اخذ راي با 

 نظر بازرسان وزارت بهداشت

 

نصب پوسترهاي اطالع رساني مبني بر رعايت بهداشت 

در كليه  19-فردي در كنترل و پيشگيري بيماري كوويد

 شعب اخذ راي

ازي ممنوعيت مطلق برگزاري مراسم استقبال از نامزدها، راه اند

در  كارناوال ها، برگزاري ميتينگ هاي تبليغاتي و هرگونه تجمع

 فضاهاي سربسته 

ضرورت شستشو و ضد عفوني دست ها قبل و بعد 

 از فرايند راي گيري

پيش بيني ماسك براي شرايط اضطراري در شعب اخذ 

 راي

انتخابات در فضاي باز، اولويت با برگزاري 

رعايت فاصله گذاري،استفاده از ماسك و 

 گندزدايي محيط

نصب پوستر هاي آموزشي(نحوه درست و بهداشتي امحاء 

 ماسك استفاده شده و آلوده)

ممنوعيت برگزاري تجمعات انتخاباتي، سخنراني،گفتگو و 

 مناظرات تبليغاتي و نظاير آن در فضاهاي سر بسته از قبيل:

 د،تاالرها،سالن هاي اجتماعاتمساج

پيش بيني امكان شستشوي دست با صابون مايع در 

 شعب 

نظارت بر گند زدايي خودروهاي به كار گيري شده در 

 شعب توسط بازرسان وزارت بهداشت

 
 

پرهيز از تجمع راي دهندگان در روز رأي گيري 

در صفوف پاي صندوق راي و همچنين مسئولين 

حل اخذ راي بدون رعايت اجرايي و نظارتي در م

 متر 2فاصله گذاري حداقل 

تن ارسال پيامك هاي آموزشي به مردم مبني بر همراه داش

خودكار شخصي، ماسك و ساير ابزار و تجهيزات الزم 

 فردي در روز انتخابات

برگزاري نشست و يا جلسات استاني و ضروري در فضاي بسته 

(در 19-بيماري كويدصرفا طبق طرح محدوديت هوشمند كنترل 

 30 نفر، در شرايط زرد 20نفر،در شرايط نارنجي  15شرايط قرمز 

 8 متري و 2نفر، به شرط رعايت فاصله  50نفر و در شرايط آبي 

 متر مربع فضا براي هر نفر)

الزام به استفاده از ماسك توسط راي دهندگان، 

 خبرنگاران، مسئولين اجرايي، نظارتي و حفاظتي

ب ميزها و صندلي ها براي راي دهندگان و چيدمان مناس

 متر مربع براي 8متري و اختصاص  2عوامل شعب ( فاصله 

 درصد ظرفيت محل براي 30هر نفر و استفاده از حداكثر 

 حضور افراد)

 

نه مراجعه بيماران خاص و افراد داراي بيماري زمي

اي به شعب كم تراكم يا انجام راي گيري در 

 منزل

 
 

 وهاي آموزشي، انتشار تيزر، اينفوگرافي  ارسال پيامك

 نظائر آن در گروه هاي مجازي

ت الزام به استفاده از ماسك در تمامي جلسات و رعايت محدودي

 ساعت 2ساعت برگزاري نشست  كمتر از 

اخذ راي با استفاده  از صندوق هاي سيار براي 

با تجهيزات  19-بيماران قطعي مبتال به كوويد

 كامل حفاظتي

ممنوعيت اخذ اثر انگشت در فرايند هاي مختلف  الزام به تهويه و تامين هواي تازه در فضاي سربسته

ضرورت استفاده راي دهندگان از  و انتخابات

 خودكار شخصي

ر استفاده از ظرفيت شهرداري ها جهت نصب پالكارد و بن

 هاي آموزشي

اي فض انجام تبليغات نامزدها از طريق شبكه هاي ملي و استاني،

 مجازي و سيستم هاي الكترونيكي

عالمت گذاري و نشان گذاري مكان استقرار افراد 

در شعب اخذ راي براي حفظ فاصله راي 

 متر) 2دهندگان(حداقل 

افزايش تعداد شعب اخذ راي جهت جلوگيري از ازدحام 

 و انجام فرايند راي گيري در كوتاه ترين زمان ممكن

) سال 60مسن(باالي پرهيز از به كار گيري افراد 

و بيماران زمينه اي به عنوان عوامل اجرايي، 

نظارتي و حفاظتي در شعب اخذ راي و اولويت 

 به كار گيري افراد واكسينه شده

صحت سنجي سالمت خبرنگاران،عوامل اجرايي، نظارتي و  

 حفاظتي

تعيين ورودي و خروجي مجزا در شعب براي 

 جلوگيري از تجمع و ازدحام

 2كان قرار گيري صندوق هاي اخذ راي با فاصله تعبيه م

 متري و در فضاهاي روباز

ه استقرار بازرسان بهداشت به طور ثابت و سيار ب

منظور نظارت بر حسن اجراي پروتكل هاي 

 حوزه انتخابيه 3الي  1بهداشتي، براي هر 

 
ن اقدام در خصوص ايجاد نرم افزار شعبه ياب به منظور اعال 

نزديك و خلوت به مردم از سوي وزارت  شعبات اخذ راي

 ارتباطات و فناوري اطالعات

ضرورت تامين تهويه در صورت عدم امكان قرار گيري  آراش متري در هنگام شمار 2لزوم رعايت فاصله 

 صندوق هاي اخذ راي در فضاي روباز

نظارت بازرسان وزارت بهداشت بر مراكز تهيه 

 غذا توسط دست اندر كاران انتخابات

 


