
Виборці мають обробити руки засобами
дезинфекції перед входом до приміщення 
для голосування та після виходу з нього 

ДВК має обладнати місце із спиртовмісним (не менше 60% 
вмісту ізопропилового спирту чи 70% вмісту етилового спирту) 
дезінфікуючим засобом для рук перед входом до приміщення для 
голосування.

Протиепідемічні заходи на виборчій дільниці

Всі особи, які перебувають в приміщенні 
для голосування, в тому числі виборці, 
мають бути одягненими у захисну маску, 
яка обов’язково має прикривати рот та ніс

Член ДВК може звернутись до виборця з проханням тимчасово 
зняти маску для підтвердження особи під час перевірки його в 
списку виборців та видачі виборчого бюлетеня. Знімати маску 
потрібно за гумки, не торкаючись її поверхні. Порушення 
правил щодо перебування в громадських будинках і спорудах 
без вдягнутих засобів індивідуального захисту тягне за собою 
накладення штрафу на громадян від 17000 грн. до 34000 грн.
і на посадових осіб - від 34000 грн. до 170000 грн.

Всі особи, які перебувають в приміщенні 
для голосування, в тому числі виборці,
мають дотримуватись фізичної дистанції 

Для чого біля входу та у приміщенні для голосування має бути 
нанесена розмітка про дотримання фізичної дистанції не 
менше 1 метра та оптимальний маршрут руху для здійснення 
голосування. У приміщенні для голосування рекомендується 
одночасне перебування виборців з розрахунку не більше трьох 
осіб на один стіл для видачі бюлетенів.

Також рекомендовано:

утриматися від відвідування приміщень для 

голосування разом з дітьми;

мінімізувати час перебування у приміщенні

для голосування;

після виходу з приміщення для голосування 

залишити одноразові використані захисну маску 

та/або рукавички в контейнерах або урнах для 

централізованого збору та утилізації;

за можливості для здійснення голосування 

використовувати особисту ручку;

дотримуватись загальноприйнятих норм гігієни.  

ДВК забезпечують організацію підготовки та проведення 
відповідних виборів із дотриманням санітарних норм та правил, 
протиепідемічних заходів, визначених Порядком здійснення 
протиепідемічних заходів під час організації та проведення 
виборів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 22 липня 2020 р. № 641.

Переклад плакату
на жестову мову. 

ДВК зобов’язана проводити термометрію 
всім особам, в тому числі виборцям, які 
заходять до приміщення, перед входом до 
приміщення для голосування

Виборці, у яких буде виявлено підвищення температури тіла 
понад 37,2°С та/або симптоми респіраторних захворювань, 
мають голосувати в облаштованій окремо кабіні для 
голосування та вкидати виборчі бюлетені у виборчу скриньку, 
яка буде стояти відокремлено від інших. Такі особи мають 
одразу після голосування звернутися за медичною допомогою.
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