
KOMUNIKAT UNIWERSYTETCKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

w sprawie zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie wyborów rektora Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach w dniu 2 czerwca 2020 r.  oraz  ewentualnie 

w dniu 4 czerwca 2020 r. 

W czynnościach wyborczych może uczestniczyć wyłącznie  osoba zdrowa, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną! 

Elektorzy i osoby uczestniczące w czynnościach wyborczych powinny w dniu wyborów 

przekazać Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej oświadczenie według poniższego wzoru. 

Osoby uczestniczące w czynnościach wyborczych  powinny być wyposażone w środki ochrony 

osobistej, maseczki, rękawiczki jednorazowe.  

Do budynku mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub 

wielorazową, materiałem lub przyłbicą –  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych 

nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje przez cały czas 

przebywania w budynku, w którym przeprowadzane są czynności wyborcze. 

Przed przekazaniem oświadczenia, podpisaniem listy obecności i odebraniem karty do 

głosowania w wyborach przewodniczącego kolegium elektorów należy zdezynfekować ręce. Płyn 

do dezynfekcji znajduje się  w budynku. 

Podczas wpuszczania elektorów  do budynku członek Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej może 

poprosić elektora o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości 

(konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).  

 

Czekając na wejście do budynku oraz po zajęciu miejsca w odpowiedniej sali elektorzy oraz 

osoby uczestniczące w czynnościach wyborczych zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 

m) oraz mają zakryte usta i nos.  

 

Po wejściu do budynku elektorzy kierują się do właściwych sal zgodnie z oznaczeniami oraz 

dyspozycjami osób kierujących ruchem. W salach elektorzy zajmują miejsca wyłącznie 

przeznaczone  do siedzenia dla nich. 

W trakcie czynności wyborczych elektorzy powinni postępować zgodnie z zaleceniami 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. 

Elektorzy powinni przybyć do budynku o godzinie wskazanej w e-mailu i wchodzić do budynku 

wskazanymi w e-mailu drzwiami. E-mail zostanie przesłany na indywidualny adres poczty 

elektora. 

Osoby uczestniczące w czynnościach wyborczych powinny posiadać własne środki piśmiennicze 

(długopisy). 

Osoby uczestniczące w czynnościach wyborczych  nie powinny wnosić do budynku zbędnych 

rzeczy.  

 

W trakcie czynności wyborczych telefony powinny być wyłączone. 

  
W przypadku wystąpienia u osoby uczestniczącej w czynnościach wyborczych  niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie poinformować 

Uniwersytecką Komisję Wyborczą i postępować zgodnie z jej zaleceniami. 

 
Po oddaniu głosu w wyborach na rektora elektorzy powinni opuścić budynek. Oczekiwanie na 

wynik głosowania możliwe jest poza budynkiem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 



 
Przewodniczący 

 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

                                                                                                                   /-/ Roman Wołowiec 

 

 

Oświadczenie dotyczące ryzyka zakażenia  

patogenami przenoszonymi drogą kropelkową. 

 

Oświadczam, że poinformowano mnie o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w trakcie 

czynności wyborczych w wyborach rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

na kadencję 2020-2024. 

Oświadczam również, że w ciągu ostatnich 14 dni: 

1)      miał/a/em kontaktu z osobami z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2    TAK/NIE 

2)      miał/a/em/ kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie,                                TAK/NIE 

3)      miał/a/em/ kontaktu z osobami objętymi nadzorem epidemiologicznym,         TAK/NIE 

4)      podlegam kwarantannie ani nadzorowi epidemiologicznemu,                           TAK/NIE 

5)      gorączka (powyżej 37,5), zaburzenia lub utraty węchu, zapalenia spojówek, kaszlu, 

trudności w oddychaniu, biegunki, innych objawów infekcji wirusowej górnych dróg 

oddechowych ani objawów paragrypowych.                                                                TAK/NIE ⃰                

 

                                                                                                                                          

                                                                                         …………………………………….. 

                                                                                                                  Podpis  

                                                                                                                            

⃰ właściwe zakreślić 

 

 

 

 


