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Anvisning för valbestyrelsen
Allmänt
-

Om de lokala hälsovårdsmyndigheterna ger striktare anvisningar, följ dem i stället för
denna anvisning.

-

Stanna hemma med låg tröskel om du får symtom på coronavirussmitta, och berätta
om din situation till de övriga i valbestyrelsen eller någon i centralvalnämnden.
Symtom på coronavirussjukdom är feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, trötthet,
snuva, illamående och diarré. Även störningar i smak- och luktsinnet kan förekomma i
samband med sjukdomen. Läs mer på webbtjänsten www.omaolo.fi

-

Valbestyrelsens medlemmar kan ta ett coronatest innan de inleder sitt uppdrag, men
ett negativt testresultat eller en eventuell vaccination eliminerar inte behovet av
skyddsåtgärder.

Förberedande åtgärder
-

Avtala med centralvalnämnden om reservarrangemang för den händelse att alla
valbestyrelsens medlemmar blir sjuka eller måste sättas i karantän.

-

Arrangemangen för röstning på anstalter i coronatider ska planeras i god tid
tillsammans med anstaltens personal. Reservera tillräckligt med tid så att röstningen
på anstalter kan genomföras på ett tryggt sätt.

-

Kontrollera med anstaltens personal att väljarna har möjlighet att tvätta händerna eller
använda handsprit när de kommer för att rösta och när de fyller i följebrevet. Sätt vid
behov upp en skylt om handtvätt på röstningsstället.
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-

Utgångspunkten är att anstaltens personal ser till att väljarna använder mask och
förser väljarna med masker. Trots det är det bra att valbestyrelsen tar med masker för
väljarna.

Röstningen
-

Håll ett säkert avstånd på 2 meter till väljarna och valbestyrelsens övriga medlemmar.

-

Håll uppsikt över väljarna och uppmana dem att hålla ett säkerhetsavstånd på 2
meter till övriga närvarande.

-

En skyddande mellanvägg i plexiglas rekommenderas för situationer där väljarna är i
nära kontakt med valbestyrelsens medlemmar, om en sådan mellanvägg finns att tillgå.

-

Valbestyrelsens medlemmar ska använda mask. Använd inte mask om du får orimligt
svårt att andas eller om andra hälsoskäl hindrar dig från att använda mask.

-

Använd ett visir om du inte kan använda en mask. Visiret kan även användas som ett
komplement till masken.

-

Valbestyrelsens medlemmar ska byta till en ny mask ungefär varannan timme. Ta med
tillräckligt många masker för valbestyrelsens medlemmar. När du byter till en ny mask
ska du använda handsprit eller tvätta händerna både innan du tar av dig masken och
innan du tar på dig en ny.

-

Rengör de tillbehör som väljarna använt och eventuella övriga tillbehör med minst 2–4
timmars intervall eller enligt anstaltens anvisning. Städinstruktioner finns på
https://www.ttl.fi/sv/arbetshalsoinstitutets-coronavirus-instruktioner/

-

Rengör ofta det underlag som är avsett för identitetsbevis, till exempel genom att torka av
det med en desinficeringsduk.

-

Om en väljare vägrar att använda mask är det inget hinder för att rösta.

-

Väljarna ska i princip ta av sig masken när identiteten kontrolleras. Masken behöver inte
tas av om anstaltens personal kan hjälpa med att styrka väljarens identitet. Enligt
vallagen är väljaren skyldig att styrka sin identitet för valbestyrelsen.

-

Anvisningar om hur masken avlägsnas på ett säkert sätt ska vara framme så att väljarna
ser dem. Ge väljarna vid behov muntliga instruktioner när identiteten kontrolleras, till
exempel:
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o Visa upp ditt identitetsbevis för granskning.
o Ta av dig masken genom att ta tag i snoddarna på båda sidorna om ansiktet.
o Håll masken i samma grepp under hela granskningen.
o Släpp inte taget om masken.
o När funktionären ger dig tillstånd att ta på dig masken, gör det försiktigt utan att
vidröra ansiktet.
o Använd handsprit. Ta vara på ditt identitetsbevis.

