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Ohje vaalitoimikunnalle
Yleistä
-

Jos paikalliset terveysviranomaiset antavat tiukempia ohjeita, niitä noudatetaan tämän
ohjeen asemesta.

-

Jos saat koronavirustautiin sopivia oireita, jää matalalla kynnyksellä kotiin ja ilmoita tilanteesta muille vaalitoimikunnan jäsenille tai keskusvaalilautakuntaan. Koronaviruksesta sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi ja ripuli. Taudin yhteydessä on kuvattu myös
maku- ja hajuaistin häiriöitä. Katso lisätietoja www.omaolo.fi

-

Vaalitoimikunnan jäsenet voivat käydä koronatestissä ennen aloittamistaan tehtävässä, tosin negatiivinen testitulos tai mahdollinen rokotteen saaminen ei poista tarvetta suojaustoimille.

Ennakkotoimenpiteet
-

Sopikaa keskusvaalilautakunnan kanssa varajärjestelyistä siltä varalta, että kaikki
vaalitoimikunnan jäsenet sairastuisivat tai jouduttaisiin asettamaan karanteeniin.

-

Laitosäänestyksen järjestelyt korona-aikana on suunniteltava yhdessä laitoksen henkilökunnan kanssa hyvissä ajoin etukäteen. Varaa riittävästi aikaa turvallisen laitosäänestyksen toteuttamiseen.

-

Varmista laitoksen henkilökunnalta, että äänestäjillä on mahdollisuus käsienpesuun
tai käsihuuhteen käyttöön heidän saapuessaan äänestämään ja lähetekirjeen täyttämisen yhteydessä. Laita tarvittaessa käsien puhdistamisesta kertova opaste näkyville
äänestyspaikassa.
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-

Laitoksen henkilökunta pitää lähtökohtaisesti huolta siitä, käyttävätkö äänestäjät maskia ja varaa äänestäjille tarvittavat maskit. Vaalitoimikunnan on kuitenkin hyvä varata
maskeja mukaan myös varalle äänestäjiä varten.

Äänestystapahtuma
-

Pidä turvaväliä äänestäjiin ja muihin vaalitoimikunnan jäseniin 2 metriä.

-

Valvo äänestäjiä ja ohjeista pitämään 2 metrin turvaväliä muihin paikallaolijoihin.

-

Suojapleksin käyttö asiointitilanteissa on suositeltavaa, jos niitä on saatavilla.

-

Vaalitoimikunnan jäsenten tulee käyttää maskia. Maskia ei kuitenkaan tule käyttää, jos se
vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai jos muut terveyteen liittyvät syyt estävät maskin
käytön.

-

Jos maskin käyttäminen ei ole mahdollista, tulee käyttää visiiriä. Visiiriä voi käyttää
myös maskin lisäksi.

-

Vaalitoimikunnan jäsenen on vaihdettava käyttämänsä maski noin kahden tunnin välein.
Varaa mukaan riittävästi maskeja vaalitoimikunnan jäsenille. Maskia vaihdettaessa sekä
ennen poistoa että uuden maskin laiton jälkeen käytetään käsihuuhdetta tai pestään kädet.

-

Puhdista äänestäjien käyttämät ja mahdolliset muut tarvikkeet vähintään 2-4 tunnin välein
tai laitoksen oman ohjeistuksen mukaan. Siivousohjeita löydät https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen

-

Puhdista henkilöllisyystodistukselle tarkoitettu alusta usein, esim. pyyhkimällä desinfektioliinalla.

-

Jos äänestäjä kieltäytyy maskin käyttämisestä, se ei ole este päästä äänestämään.

-

Äänestäjän tulee lähtökohtaisesti poistaa maski, kun äänestäjän henkilöllisyys tarkastetaan. Maskia ei tarvitse poistaa, jos laitoksen henkilökunta voi auttaa äänestäjän henkilöllisyyden vahvistamisessa. Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimikunnalle selvityksen henkilöllisyydestään.

-

Äänestäjien nähtäville on laitettava ohje maskin turvallisesta poistamisesta. Ohjeista lisäksi suullisesti äänestäjää tarvittaessa henkilöllisyyden tarkastustilanteessa:
o Ojenna henkilöllisyystodistuksesi tarkastettavaksi.
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o Ota maski kasvoiltasi tarttuen korvalenkkeihin molemmin puolin.
o Pidä maskia samalla poistamisotteella käsissäsi tarkastuksen ajan.
o Älä laske maskia käsistäsi.
o Kun saat tarkastajalta luvan laittaa maskin yllesi, pue maski varoen koskettamatta
kasvojasi.
o Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilöllisyystodistuksesi talteen.

