ÎN ATENȚIA ALEGĂTORILOR
REGULI DE PROTECŢIE INDIVIDUALĂ, DE DISTANŢARE FIZICĂ,
DE IGIENĂ ŞI DE ACCES ÎN SEDIUL SECŢIEI DE VOTARE
– ALEGERI PENTRU SENAT ŞI CAMERA DEPUTAŢILOR 2020 –

Reguli privind accesul alegătorilor în localul de vot:
 La intrarea în secția de votare, alegătorii vor fi supuși unui triaj observațional și
vor fi termometrizați cu ajutorul unui termometru noncontact.
 Accesul alegătorilor în localul de vot se va face eșalonat, astfel încât în sala unde
se votează să nu fie prezenți, în același timp, mai mult de 5 alegători și să se
respecte distanțarea de minimum 1 metru între persoane.
 Alegătorii sunt obligați să poarte masca de protecție, astfel încât să acopere nasul
și gura, și să își dezinfecteze mâinile la intrarea în localul de vot și la ieșirea din
acesta.
 Persoanele care prezintă un risc crescut de a dezvolta o formă gravă de COVID19 (de exemplu, vârsta peste 65 de ani, persoane ce se declară cu diabet zaharat sau
alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) pot solicita acces prioritar în
localul de vot. Accesul va fi dispus de preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de
votare prin măsuri organizatorice.
 În cazul în care un alegător prezintă simptome respiratorii evidente (de exemplu,
tuse, rinoree, dificultăţi în respiraţie) sau este febril (este depistat cu temperatură de
peste 37,3°C), personalul tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare va
organiza accesul prioritizat al acestuia în localul de vot.

Reguli aplicabile după intrarea alegătorilor în localul de vot:
 alegătorul va fi instruit să poziționeze actul de identitate în suportul











terminalului informatic, după care își va dezinfecta mâinile prin aplicarea unei soluții
dezinfectante;
alegătorul își îndepărtează pentru scurt timp masca spre a fi identificat, la o
distanță de minimum 1,5 metri față de operatorul de calculator și membrii biroului
electoral al secției de votare. După identificare, alegătorul își va repoziționa
masca, astfel încât să acopere nasul și gura;
alegătorul se va îndrepta către biroul sau banca la care se află membrul biroului
electoral al secției de votare care îi va prelua semnătura în lista electorală și va
poziționa actul de identitate pe biroul sau banca respectivă, astfel încât atingerea
acestuia de către membrii biroului electoral al secției de votare să nu fie necesară;
se va evita contactul fizic cu membrii biroului electoral al secției de votare în timp ce
alegătorul semnează în lista electorală, la preluarea buletinelor de vot și a ștampilei
cu mențiunea „VOTAT“.
după exercitarea dreptului de vot, alegătorul își va aplica singur, la indicația și sub
supravegherea membrilor biroului electoral al secției de votare, timbrul autocolant
cu mențiunea „VOTAT“, pe actul de identitate.
după exprimarea votului, alegătorii nu vor staţiona în interiorul localului de vot
sau al sediului secţiei de votare şi vor părăsi imediat sediul secţiei de votare
urmând traseele indicate.

