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 لهمقاب ترویجی تبلیغی واقدامات 

 کرونابا 

 اقدامات حین اخذ رای       اقدامات قبل از فرایند اخذ رای      

 

 ردیف

در بسته های  "من ماسک می زنم"درج شعار 

اطلاع رسانی،تراکت های تبلیغاتی نامزدها و 

 مواردی نظایر آن

پیش بینی شعب سیار برای اخذ رای در مناطق پر 

همچنین بیماران در قرنطینه و یا تراکم و پر خطر 

 بستری در بیمارستان

جا نمایی صندوق های رای و شعب اخذ رای با 

 نظر بازرسان وزارت بهداشت

 
 

1 

نصب پوسترهای اطلاع رسانی مبنی بر رعایت 

بهداشت فردی در کنترل و پیشگیری بیماری 

 در کلیه شعب اخذ رای 91-کووید

 استقبال از نامزدها،ممنوعیت مطلق برگزاری مراسم 

راه اندازی کارناوال ها، برگزاری میتینگ های 

 تبلیغاتی و هرگونه تجمع در فضاهای سربسته 

اولویت با برگزاری انتخابات در فضای باز، 

رعایت فاصله گذاری،استفاده از ماسک و 

 گندزدایی محیط

 

2 

نصب پوستر های آموزشی)نحوه درست و 

 ه شده و آلوده(بهداشتی امحاء ماسک استفاد

ممنوعیت برگزاری تجمعات انتخاباتی، 

سخنرانی،گفتگو و مناظرات تبلیغاتی و نظایر آن در 

فضاهای سر بسته از قبیل: مساجد،تالارها،سالن های 

 اجتماعات

پرهیز از تجمع رای دهندگان در روز رأی گیری 

در صفوف پای صندوق رای و همچنین مسئولین 

اخذ رای بدون رعایت اجرایی و نظارتی در محل 

 متر 2فاصله گذاری حداقل 

 

3 

ارسال پیامک های آموزشی به مردم مبنی بر 

همراه داشتن خودکار شخصی، ماسک و سایر 

 ابزار و تجهیزات لازم فردی در روز انتخابات

برگزاری نشست و یا جلسات استانی و ضروری در 

فضای بسته صرفا طبق طرح محدودیت هوشمند 

نفر،در  91)در شرایط قرمز 91-ی کویدکنترل بیمار

نفر و در  02نفر، در شرایط زرد  22شرایط نارنجی 

متری و  2نفر، به شرط رعایت فاصله  12شرایط آبی 

 متر مربع فضا برای هر نفر( 8

مراجعه بیماران خاص و افراد دارای بیماری 

زمینه ای به شعب کم تراکم یا انجام رای گیری 

 در منزل

 
 

4 

پیامک های آموزشی، انتشار تیزر، ارسال 

 اینفوگرافی و نظائر آن در گروه های مجازی

الزام به استفاده از ماسک در تمامی جلسات و رعایت 

 2محدودیت ساعت برگزاری نشست  کمتر از 

 ساعت

ممنوعیت اخذ اثر انگشت در فرایند های مختلف 

 انتخابات

 
 

5 

استفاده از ظرفیت شهرداری ها جهت نصب 

 کارد و بنر های آموزشیپلا

انجام تبلیغات نامزدها از طریق شبکه های ملی و 

 استانی، فضای مجازی و سیستم های الکترونیکی

سال(  02پرهیز از به کار گیری افراد مسن)بالای 

و بیماران زمینه ای به عنوان عوامل اجرایی، 

نظارتی و حفاظتی در شعب اخذ رای و اولویت 

 کسینه شدهبه کار گیری افراد وا

 

6 

صحت سنجی سلامت خبرنگاران،عوامل اجرایی،  

 نظارتی و حفاظتی

 7 
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اقدام در خصوص ایجاد نرم افزار شعبه یاب به منظور  

اعلان شعبات اخذ رای نزدیک و خلوت به مردم از 

 سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

استقرار بازرسان بهداشت به طور ثابت و سیار به 

نظارت بر حسن اجرای پروتکل های منظور 

 حوزه انتخابیه 0الی  9بهداشتی، برای هر 

 

8 

نظارت بازرسان وزارت بهداشت بر مراکز تهیه   

 غذا توسط دست اندر کاران انتخابات

 

9 

بازرسی و نظارت بر گند زدایی دفاتر نظارت،   

شعب اخذ رای و سایر اماکن مرتبط با فرایند 

 بازرسان وزارت بهداشتانتخابات توسط 

10 

پیش بینی ماسک برای شرایط اضطراری در   

 شعب اخذ رای

11 

نظارت بر گند زدایی خودروهای به کار گیری   

 شده در شعب توسط بازرسان وزارت بهداشت

 
 

12 

چیدمان مناسب میزها و صندلی ها برای رای   

متری و  2دهندگان و عوامل شعب ) فاصله 

مربع برای هر نفر و استفاده از متر  8اختصاص 

درصد ظرفیت محل برای حضور  02حداکثر 

 افراد(

 

13 

الزام به تهویه و تامین هوای تازه در فضای   

 سربسته

14 

افزایش تعداد شعب اخذ رای جهت جلوگیری   

از ازدحام و انجام فرایند رای گیری در کوتاه 

 ترین زمان ممکن

15 

صندوق های اخذ رای با تعبیه مکان قرار گیری   

 متری و در فضاهای روباز 2فاصله 

16 

ضرورت تامین تهویه در صورت عدم امکان قرار   

 گیری صندوق های اخذ رای در فضای روباز

17 

ضرورت استفاده رای دهندگان از خودکار   

 شخصی

18 
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ضرورت گند زدایی کامل ابزار و ادوات در   

 شعب اخذ رای

19 

و ضد عفونی دست ها قبل و  ضرورت شستشو  

 بعد از فرایند رای گیری

20 

پیش بینی امکان شستشوی دست با صابون مایع   

 در شعب 

21 

الزام به استفاده از ماسک توسط رای دهندگان،   

 خبرنگاران، مسئولین اجرایی، نظارتی و حفاظتی

22 

اخذ رای با استفاده  از صندوق های سیار برای   

با تجهیزات  91-مبتلا به کوویدبیماران قطعی 

 کامل حفاظتی

23 

علامت گذاری و نشان گذاری مکان استقرار   

افراد در شعب اخذ رای برای حفظ فاصله رای 

 متر( 2دهندگان)حداقل 

24 

تعیین ورودی و خروجی مجزا در شعب برای   

 جلوگیری از تجمع و ازدحام

25 

شمارش متری در هنگام  2لزوم رعایت فاصله   

 آرا

26 

 


