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ПОРЯДОК
здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення
виборів ректора Вінницького національного аграрного університету
1. Цей Порядок визначає механізм здійснення протиепідемічних
заходів під час організації та проведення виборів на період дії карантину з
метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО-19,
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
2. Під час проведення заходів передвиборної агітації, особи, які
безпосередньо залучені до таких заходів, повинні використовувати засоби
індивідуального захисту, зокрема респіратори або захисні маски, що
закривають ніс та рот, у тому числі виготовлені самостійно, дотримуватися
санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог.
3. Головна виборча комісія та дільничні виборчі комісії забезпечують
організацію підготовки та проведення виборів із дотриманням санітарних
норм та правил, протиепідемічних заходів, затверджених цим Порядком.
4. Перед початком роботи голова Головної дільничної виборчої комісії,
в разі його відсутності - заступник голови Головної виборчої комісії, а в разі
відсутності голови та його заступника - секретар комісії визначає
відповідальну особу, яка проводить опитування щодо наявності симптомів
респіраторних захворювань та температурний скринінг:
- усім особам, які заходять до приміщень для голосування та
приміщень виборчих комісій, перед входом до таких приміщень;
- усім особам, які' беруть участь в організації голосування виборців за
місцем перебування.
У разі виявлення у особи підвищення температури тіла понад 37,2 °С
та/або симптомів респіраторних захворювань такій особі рекомендовано
утриматися від відвідування приміщення виборчої комісії, приміщення для

/

голосування, участі в організації голосування виборців за місцем
перебування та звернутися за медичною допомогою.
5. На вході до приміщення виборчої комісії, приміщення для
голосування:
обладнуються місця із спиртовмісними дезинфікуючими
(антисептичними) засобами для рук;
- розміщуються інформаційні матеріали щодо протиепідемічних
заходів, що впроваджуються.
6. Біля входу та у приміщенні для голосування наноситься розмітка, що
вказує на необхідність дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра та
оптимальний маршрут руху для здійснення голосування. За можливості
забезпечується окремий вхід та вихід з приміщення для голосування, а
потоки виборців, що входять до приміщення для голосування та залишають
його, повинні бути розділені.
7. У приміщенні Головної та дільничних виборчих комісій, приміщенні
для голосування та біля виходу з них обладнуються місця (контейнери/урни)
для централізованого збору та утилізації використаних засобів
індивідуального захисту та забезпечується візуальне позначення таких місць.
8. У приміщенні для голосування рекомендується одночасне
перебування виборців з розрахунку не більше трьох осіб на один стіл для
видачі бюлетенів.
9. Стільці, столи, меблі, які використовуються Головною та
дільничними виборчими комісіями, повинні бути виготовлені з матеріалів,
що піддаються дезінфекції. Використання тканини на столах не дозволяється.
10. Виборцям під час проведення голосування необхідно:
- дотримуватися протиепідемічних заходів, установлених цим
Порядком;
- обробити руки дезінфікуючими (антисептичними) засобами перед
входом до приміщення для голосування та після виходу з нього;
- перебувати у респіраторі або захисній масці, у тому числі
виготовленій самостійно, таким чином, щоб були прикриті рот та ніс. Члени
Головної та дільничної виборчої комісії можуть звернутися до виборців з
проханням тимчасово зняти маску для підтвердження особи;
- мінімізувати час перебування у приміщенні для голосування;
- утриматися від відвідування приміщень для голосування разом з
дітьми;
- після виходу з приміщення для голосування залишити одноразові
рукавички, інші одноразові засоби індивідуального захисту в
контейнерах/урнах для централізованого збору та утилізації використаних
засобів індивідуального захисту;
- для здійснення голосування використовувати особисту ручку.
Для випадків, коли у виборця, який прийшов на виборчу дільницю,
виявлено підвищення температури тіла понад 37,2 °С та/або симптоми
респіраторних захворювань, у приміщенні для голосування на кожній з

виборчих дільниць необхідно облаштувати відокремлені кабіну та виборчу
скриньку для голосування.
11. Члени Головної та дільничних виборчих комісій та особи, що
забезпечують виборчий процес у приміщенні виборчої комісії, приміщенні
для голосування та перед входом до цих приміщень, розміщуються з
дотриманням вимог фізичного дистанціювання (відстань між посадковими
місцями не менше 1 метра).
12. У день виборів у приміщенні для голосування визначеним
виборчою комісією членом комісії або начальником господарського відділу
закладу вищої освіти здійснюється регулярне, не рідше ніж один раз на 2
години, протирання контактних поверхонь (дверні ручки, поручні, сидіння)
дезінфікуючими засобами без переривання виборчого процесу.
Обробка окремих частин виборчих скриньок допускається без
безпосереднього нанесення/розпилювання дезінфікуючої речовини на
поверхню скриньки. Не допускається потрапляння такої речовини та засобів
усередину виборчої скриньки.
Проведення вологого прибирання приміщення виборчої комісії,
приміщення для голосування, з використанням мийних та дезінфікуючих
засобів здійснюється не рідше ніж один раз на 4 години під час роботи
виборчої комісії чи в день голосування.
За сприятливих погодних умов вікна на виборчій дільниці повинні бути
відчинені, а вхідні та вихідні двері зафіксовано у постійному відкритому
стані. В іншому разі у приміщенні для голосування необхідно забезпечити
регулярне провітрювання.
13. Члени виборчої комісії, офіційні спостерігачі, інші особи, які
забезпечують виборчий процес та перебувають у приміщенні виборчої
комісії, приміщенні для голосування, зобов’язані бути одягненими у захисну
маску (респіратор без клапану видиху) та/або захисний щиток.
У разі виявлення випадку гострої респіраторної хвороби СОУГО-19,
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, в одного із членів виборчої комісії
всі інші члени виборчої комісії можуть продовжувати виконувати свої
функції за відсутності симптомів респіраторних захворювань. У разі
наявності контакту з хворим без застосування засобів індивідуального
захисту такі члени виборчої комісії направляються на самоізоляцію в
порядку, встановленому законодавством.
14. Після завершення підрахунку голосів, передачі протоколів,
виборчих бюлетенів та іншої передбаченої виборчої документації у
приміщенні виборчої комісії, приміщенні для голосування проводиться
заключна дезінфекція. ,

