Wybory 2020. Należy mieć
maseczkę,
zdezynfekować
dłonie i mieć swój długopis.
Głosowanie do godz. 21
Wybory prezydenckie już dziś. W związku z ciągle trwającą
pandemią koronawirusa głosowanie będzie się różnić od tych w
poprzednich latach. W lokalu wyborczym obowiązuje noszenie
maseczek, a Państwowa Komisja Wyborcza zaleca również zabrać
ze sobą własny długopis. Jakie jeszcze będą panować zasady?
Jak będzie wyglądać karta do głosowania?
W lokalu wyborczym obowiązkowe jest noszenie maseczek, choć
komisja może nas poprosić, aby na chwilę ją zdjąć w celu
weryfikacji. Długopisy będą w lokalu wyborczym i będą
dezynfekowane, ale dla naszego bezpieczeństwa można zabrać
swój własny, można wziąć też rękawiczki, chociaż w lokalach
wyborczych będzie płyn dezynfekujący, zatem rękawiczki nie
są koniecznością.
Cisza wyborcza obowiązuje do godz. 21, szef PKW Sylwester
Marciniak poinformował, że długa kolejka przed lokalem
wyborczym w niedzielę na kilka minut przed godz. 21 nie jest
podstawą do jej przedłużenia. Lokale wyborcze otworzono o
godz. 7, natomiast zamknięcie nastąpi o godz. 21.
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Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w
miejscach publicznych obowiązuje nakaz zakrywania ust i
nosa. – To będzie dotyczyło również naszej wizyty w lokalu
wyborczym – podkreśliła na konferencji prasowej szefowa
Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Podkreśliła,
że na chwilę trzeba będzie uchylić maseczkę w momencie

weryfikacji przez komisję i z powrotem ją założyć.
Zaznaczyła, że co do zasady nie trzeba oddawać komisji
swojego dowodu, będzie to konieczne jedynie w wyjątkowych
przypadkach, w przypadku wątpliwości.
– Jeśli stan zdrowia nie pozwala na noszenie maseczki, (…)
to jest prośba, żeby zabezpieczyć się w jakiś sposób, kiedy
będzie bezpośredni kontakt z członkiem komisji, na ten
moment albo założyć maseczkę, albo na tę chwilę zakryć w
jakikolwiek sposób usta i nos, choćby z szacunku do osób,
które zasiadają w komisji i dla ich bezpieczeństwa –
zaznaczyła Pietrzak.
Co bardzo ważne. W lokalach wyborczych należy także zachować
odpowiedni odstęp. – Zgodnie z rozporządzeniem ministra
zdrowia, w lokalu może przebywać jeden wyborca na 4 m kw.
lokalu, nie biorąc pod uwagę członków komisji, mężów
zaufania i obserwatorów – wskazała Pietrzak.
Po zweryfikowaniu tożsamości możemy przejść do
najważniejszego, czyli informacji na temat karty do
głosowania. Jeżeli jesteś w spisie wyborców, otrzymasz
wspomnianą kartę do głosowania. Jej odbiór obowiązkowo
należy potwierdzić własnoręcznym podpisem w spisie wyborców,
przy wydrukowanym tam swoim nazwisku.
Co ważne, karta powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej
komisji wyborczej oraz mieć wydrukowany odcisk pieczęci
Państwowej Komisji Wyborczej (widoczne w prawym dolnym rogu
karty wyborczej).
Karta do głosowania zawiera nazwiska kandydatów ubiegających
się o urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W roku 2020
jest ich jedenastu, zapisanych w porządku alfabetycznym. Jak
należy oddać głos, by był on ważny? Postaw znak „X” w kratce
przy nazwisku wybranego kandydata. Pamiętaj, że znak „X” to
co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Co
istotne, jeżeli postawisz znak „X” w kratce przy nazwisku

więcej niż jednego kandydata albo nie postawisz go wcale –
głos będzie nieważny!
Informacje w jaki sposób należy oddać głos znajdziesz na
dole karty do głosowania. Umieszczone są tam wszystkie
wytyczne dotyczące prawidłowego oddania głosu w wyborach
prezydenckich 2020.
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