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    مقدمه
طور  هاي تنفسی به ویروس .اري نقش مهمی در کنترل آن داردکننده بیم هاي انتقال عامل ایجاد شناسایی راه
براساس . دندگر عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل می ریق ریز قطرات یا از طریق سرفه،عمده از ط

ون تب، سرفه، تنگی نفس از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچ 19- کووید بیماري هاي کنونی دانسته
الریه، نارسایی کلیه و  به ذات تواند بروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن است منجر و اختالالت گوارشی می

  .است طور دقیق مشخص نشده درصد مرگ ناشی از این بیماري هنوز به. مرگ گردد
طریق سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات  با عنایت به آخرین اطالعات، انتقال ویروس کرونا از انسان بهانسان از

متري از طریق سرفه یا عطسه منتقل  2تا  1تواند در فاصله  این ویروس می. باشد بینی و دهان در محیط می
ها،  ها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، دستگیره درب راه دیگر انتقال، تماس دست. شود

طور عمومی و مشترك  پریز و کلیدهاي برق و کلیه وسایلی است کهبه ها، پله  میز و صندلی، شیرآالت، نرده
ها باآب و صابون  بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوك دست. شود استفاده می

  .شستشو گردد
 در گیر همه بیماریهاي وقوع زمان در شهروندان جان امنیت و سالمت حفظ با برگزاري میان تعادل برقراري

  .باشدمی خاصی بیراتد و تامل نیازمند که بوده گیرانتصمیم موضوعات حساسترین از یکی دنیا
ستاد ملی مدیریت کرونا و با همکاري مشترك  8/4/1399بنا به مصوبه مورخ حاضر  دستورالعملراهنما و 

در به منظور حفظ سالمت مردم و شوراي نگهبان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت کشور، وزارت 
که در  هاي اجرایی و نظارتیدستگاه. تهیه گردیده استبرگزاري مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسالمی 

وزارت شوراي نگهبان، ، )ستاد انتخابات کشور(وزارت کشور جمله اند از این دستورالعمل نام برده شده
و سایر سازمانها و  خدمات بهداشتی درمانیو هاي علوم پزشکی دانشگاهبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
از طریق واحدهاي تابعه استانی و شهرستانی و منطقه اي موظف به  نهادهاي مرتبط با برگزاري انتخابات

  .باشندمیبر حسن انجام آنها نظارت و  ي مسئولیتاجرا
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    کاربرد دامنه
انتخابات مطلوب  به منظوربرگزاري )کرونا ویروس( 19-کوویدشیوع این راهنما جهت پیشگیري و کنترل 

شهرستان به شرح زیر برگزار می  24حوزه انتخابیه و  11استان،  9در  مرحله دوم مجلس شوراي اسالمی
اي به  محیط و بهداشت حرفهبط با بهداشت هاي مرت دستورالعمل ها، مقررات و نامه یینو سایر قوانین، آ. شود

  .است قوت خود باقی
 شهرستان حوزه انتخابیه استان ردیف

 میانه میانه آذربایجان شرقی 1

 اصفهان 2
 سمیرم سمیرم
 لنجان لنجان

 دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره ایالم 3

 دهلران
 آبدانان
 دره شهر
 بدره

 کرج، اشتهارد و فردیس البرز ٤
 کرج
 اشتهارد
 فردیس

 کرمانشاه ٥
 کرمانشاه کرمانشاه

 اسالم آباد غرب
 اسالم آباد غرب

 داالهو

 اهواز، باوي، حمیدیه و کارون خوزستان ٦

 اهواز
 کارون
 باوي
 حمیدیه

 زنجان و طارم زنجان ٧
 زنجان
 طارم

 بیجار بیجار کردستان ٨

  ترکمن، بندرگز و گمیشان، کردکوي گلستان ٩

 کردکوي
 ترکمن
 بندر گز
 گمیشان
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  یکنترل اقدامات
  

  ضوابط کلی .1
و  استانداران و فرمانداران، ستاد انتخابات کشوروزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاري  •

را بر عهده  دستورالعملاین ضوابط  ينظارت و مراقبت از اجرا تیمسئول ه،هاي انتخابیحوزه بخشداران
 .خواهد گرفت

، سازمانها و نهادهاي قانونی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و ها دستگاهکلیه  •
 ، مساجدمدارسخواهند بود و  انتخابات يبرگزار يبرا یبانیپشتهمکاري و ملزم به  موسسات عمومی

 .خواهند داشتستاد انتخابات کشور را با  يهمکار تینها ... ، آموزشی، اداري و یو اماکن ورزش

جانمایی شعب اخذ راي ملزم به و نظارت  هیاتهاي اجراییبا  یدر هماهنگ ها يو بخشدار ها يفرماندار •
 .می باشند دستورالعملمتناسب با مفاد این 

شهریورماه  21روز جمعه مورخ ) ساعت 10( 18تا  8وزارت کشور مطابق قانون انتخابات، ساعت  •
 .را به عنوان مدت اخذ راي تعیین و اعالم عمومی کند 1399

و ضدعفونی  از ماسکاستفاده  ،يگذار فاصله تیبا رعا باز يدر فضاي انتخابات برگزاربا  تیاولو •
 .مالحظات امنیتی در انتخاب فضاي باز مورد نظر قرار گیرد .است محیط

 .نشست هاي تبلیغاتی ممنوع استبرگزاري جلسات و  •

هاي الکترونیکی شبکه هاي استانی، فضاي مجازي و سیستم قیاز طرتبلیغات نامزدها صرفاً  •
 .شودانجام می

 توسط نامزدهاي انتخاباتی و هواداران آنها ممنوعدر جلسات و توزیع اقالم تبلیغاتی پذیرایی هر گونه  •
 .است

 يفاصله گذار تیبدون رعا ایی و نظارتی در محل اخذ راي،راي دهندگان و یا مسئولین اجر حضور •
 .ممنوع است

 کم تراکم براي راي دهی به شعب يا نهیزم يماریب يخاص و افراد دارا مارانیکه ب شود یم هیتوص •
 .نمایند مراجعه

 . استفاده کنند زیاز ماسک ن يفاصله گذار تیضمن رعا، عوامل شعبو راي دهندگان  همه •

 .salamat.gov.irاز طریق سامانه ) اجرایی، نظارتی و انتظامی(انجام غربالگري عوامل شعب  •
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  قبل از برگزاري انتخابات اجرایی ضوابط .2

 .در مناطق پرتراکم و پرخطرشعب سیار براي راي گیري پیش بینی  •

اسالمی باشد و صدا و سیماي جمهوري ممنوع میتوسط نامزدها اندازي ستاد انتخاباتی راه •
هاي استانی امکان گفتگوي نامزدها با مردم را به صورت مساوي گیري از شبکهایران با بهره

 .آوردفراهم می

برگزاري هاي بهداشتی در دستورالعمللزوم رعایت  نامزدها در خصوص براي جلسات توجیهی •
 .برگزار شود انتخابات در شرایط کرونا

به عنوان عوامل اجرایی، نظارتی و  ویروس کرونا دارند ابتال بهي که احتمال افرادبه کارگیري از  •
 .شود حفاظتی در شعب اخذ راي پرهیز

 .عالئم مشکوك دارد پیش بینی گرددتعدادي نیروي ذخیره براي جایگزینی با عواملی که  •

 .در فرایندهاي مختلف انتخابات از جمله روز اخذ راي ممنوع استاثر انگشت اخذ  •

 .تسریع در اخذ رايبه منظور در شعب هویت  احرازهاي دستگاهتعداد افزایش  •

توسط وزارت  افزایش پهناي باند به منظور تسهیل و تسریع در استعالم احراز هویت •
 .و فناوري اطالعاتارتباطات 

رسانی، ها مبنی بر اطالعبا ستاد انتخابات کشور و استانملی و استانی در سطوح صدا و سیما همکاري  •
 .مصوب ستاد ملی کرونا دستورالعملی در چهارچوب آموزشتولید محتوا و پخش برنامه هاي 

 .توسط بازرسان وزارت بهداشت دست اندرکاران انتخاباتنظارت بر مراکز تهیه غذاي  •

 اخذ راي شعب و ، دفاتر نظارتفرمانداریها، بخشداریهاامور مرتبط با ضدعفونی نظارت بر بازرسی و  •
بازرسان بهداشت در امور اجرایی و نظارتی دخالتی  .انجام می شود توسط بازرسان وزارت بهداشت

 .ندارند

 .توسط بازرسان وزارت بهداشت شعبنظارت بر خودروهاي به کارگیري شده در  •

 .در جلسات ستاد انتخابات استاندانشگاه علوم پزشکی رییس شرکت  •

 1به صورتی که فاصله حداقل  عوامل شعبچیدمان مناسب میزها و صندلی ها براي راي دهندگان و  •
 .متري حفظ شود 2تا 

  :انجام می شود با طرق زیر مقابله با کرونا تیبا اولو یضوابط بهداشت تیرعا یاطالع رسان •
o  نامزدها و  ی، تراکت هاي تبلیغاتیرسان اطالع يها بسته در »زنم یمن ماسک م«درج شعار

 .مواردي نظیر آن
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o  يماریب يریشگیدر کنترل و پ يبهداشت فرد تیرعا مبنی بر یرسان اطالعپوسترهاي نصب 
 .در کلیه شعب اخذ راي 19 دیکوو

o همراه داشتن خودکار شخصی، ماسک و سایر مردم مبنی بر به  یآموزش يها امکیارسال پ
 .ابزار و تجهیزات الزم فردي در روز انتخابات

o يمجاز يها در گروه ینفوگرافیاو  زریانتشار ت، یآموزش يها امیارسال پ. 

o رسانی، تولید محتوا و پخش برنامه هاي آموزشی در چهارچوب دستورالعمل مصوب اطالع
  مقابله با کرونا تیبا اولو یوابط بهداشتیالع رسان.توسط صدا و سیما ستاد ملی کرونا

  انتخاباتیی در زمان برگزاري ضوابط اجرا .3

از هر ( حداقلی ز با رعایت فاصله گذاري و تجمعاتدر اماکن و فضاهاي با گیري راي برايریزي  برنامه •
 ). فاصله متر 1.5طرف حداقل 

 .متر و در فضاهاي روباز قرار گیرند 2صندوق هاي اخذ راي با فاصله بیش از  •

سایر ابزاري که به صورت مشترك از قبیل میز، صندلی و (اخذ راي کامل ابزار و ادوات  ضد عفونی •
 .)توسط راي دهندگان استفاده می شود

 .راي دهندگان از خودکار شخصی استفاده نمایند •

 .راي دادن، دست ها ضدعفونی شودقبل و بعد از  •

 .تمام مدت حضور در شعب اخذ رايضرورت رعایت فاصله گذاري اجتماعی در  •

ویژه صدا و سیما در خصوص نیاوردن کودکان و هاي گروهی به اطالع رسانی به مردم در رسانه •
 .خردساالن به شعب اخذ راي

هاي  توسط راي دهندگان و مسئولین اجرایی و نظارتی در محل استفاده از ماسک به صورت مستمر •
 .برگزاري انتخابات

 .بهداشتی مرتبط با برگزاري انتخابات هاي دستورالعملاجراي  •

در شهرهاي داراي  هاي بهداشتی مرتبط با برگزاري انتخابات دستورالعملتشدید نظارت بر اجراي  •
 .وضعیت حاد بیماري توسط کمیته هاي نظارت استانی و شهرستانی

با تجهیزات کامل  19بیماران قطعی مبتال به کووید  ازاخذ راي به کمک صندوق هاي سیار  •
 .در بیمارستانها و مراکز درمانی حفاظتی

 .از ماسک استفاده کنند یستیباراي  اخذدر محل  دهندگان رايهمه  •

راي ) متر 2حداقل ( یحفظ فاصله مکان يبرا شعب اخذ رايمکان استقرار افراد در  يگذار عالمت •
 .دهندگان
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صورتی انجام شود که فاصله ه ب راي دهندگان از تجمع يریبه منظور جلوگ یو خروج يکنترل ورود •
 .متر در تردد رعایت شود 2حداقل 

 .براي شعبمجزا  یو خروج يورود نییتع ،امکاندر صورت  •

 .دمتري حفظ شو 1-2در هنگام شمارش آراء رعایت فاصله  •

 پس از پایان عملیات راي گیري و پیش از باز کردن صندوقها، مجدداً صندوقهاي راي ضدعفونی •
 .گردند

 .هاي ضدعفونی شده استفاده گرددها از قیچیبراي باز کردن پلمب •

 .دستکش براي شمارش کنندگان با توجه به زمان طوالنی حضور، الزامی استتامین ماسک و  •

 .تنظیم صورتجلسه نهایی با خودکار شخصی انجام شود •

 .انجام شود باید یبهداشت يها سیسرو ضدعفونینظافت، شستشو و  •

 .استفاده گردد عیصابون ما یکش لوله ستمیس از •

 .دنگردو یل غیرفعال  جمع آوري در شعب اخذ راي ها سردکن و آب ها يآبخور •

محکم بدون درز و  یکیپالست يها سهیو ک یدردار پدال يها در سطل یبهداشت وهیبه ش اپسمانده •
 .دفع شوند نشت

  از انتخابات ضوابط اجرایی در زمان بعد .4
 .پس از مشخص شدن نتیجه قطعی، نامزدها دعوت و نتیجه به آنان اعالم شود •

هواداران آنها، از برگزاري هرگونه تجمع در جلوي فرمانداري، در خیابانها، میادین نامزدهاي پیروز و  •
 .خودداري نمایند... و 

نامزدهاي معترض به نتیجه انتخابات و هواداران آنها بدون هرگونه تجمع، می توانند شکایات خود را  •
 .به فرمانداري یا هیات نظارت ارائه دهند

  برخورد با متخلفینضمانت اجرایی و چگونگی  .5

استانداران نسبت به اجراي این دستورالعمل،  هشعبعوامل نامزدهاي انتخاباتی و یا عدم توجه در صورت 
  :د دادنرا انجام خواه زیراقدامات فرمانداران حوزه هاي انتخابیه و 

  .به نامزدهاخدمات هر گونه ممنوعیت و قطع ارائه  - مرحله اول- الف
توجه به نکات بهداشتی، تخلف انتخاباتی محسوب و به مراجع قضایی معرفی عدم  –مرحله دوم - ب

  .می شوند
  


