
اقدامات پیشگیرانه براى جلوگیرى از انتشار بیمارى 
کووید-19 در انتخابات 1400

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى ایران در 28 خردادماه سال 1400 هم زمان با انتخابات ششمین دوره شوراهاى اسالمى شهر 
و روستا و هم چنین انتخابات میان دوره اى مجلس شوراى اسالمى در کشور برگزار خواهد شد. در این انتخابات بیشتر از 57  میلیون  نفر 
واجد شرایط رأى دادن هستند. با توجه به شرایط همه گیرى بیمارى کووید-19 و انتشار سریع این بیمارى در اجتماعات و از طرفى 
اهمیت انتخابات در کشور باید بپذیریم برگزارى انتخاب در شرایط اپیدمى کووید-19 ضرورتى اجتناب ناپذیر است. اما باید همه کشور 
کمک کنند تا برگزارى انتخابات پیش رو به بهترین شکل ممکن انجام پذیرد و کمترین تأثیرگذارى را در اپیدمى داشته باشد. الزم است 
اقدامات پیشگیرانه هم از سوى دولت و کاندیداها و هم از سوى مردم رعایت شود تا عالوه بر برگزارى یک انتخابات پرشور با حضور 
حداکثرى مردم، کمترین آسیب نیز به مردم و شبکه بهداشت و درمان کشور وارد شود. براى توجه به اهمیت رعایت دستورالعمل هاى 
بهداشتى در دوران انتخابات، در این گزاره برگ سعى شده است توصیه ها و اقدامات الزم در سه بخش مجزا براى دولت، کاندیداها و 
مردم مطابق با توصیه هاى سازمان جهانى بهداشت ارائه شود. باید توجه داشت که هر سه این گروه ها به یک اندازه در پیشگیرى از 

افزایش موارد ابتال در دوره اپیدمى نقش خواهند داشت.

هدف از این گزاره برگ ارائه اقدامات مؤثرى است که توسط سازمان جهانى بهداشت و سایر نهادهاى بهداشتى بین المللى براى انجام 
انتخابات بهداشتى در یک کشور در دوران پاندمى کرونا پیشنهاد شده  است.

 مقدمه 

1.  محدود کردن تبلیغات کاندیداها به تبلیغات تلویزیونى و اختصاص بیشتر برنامه هاى تلویزیونى به تبلیغات کاندیداها
2.  استفاده بیشتر از ظرفیت فضاى مجازى براى اطالع رسانى و تبلیغات

3.  افزایش شعب اخذ رأى و قرار دادن صندوق هاى رأى در فضاى باز یا نیمه باز (در صورت مساعد بودن وضعیت آب و هوایى)
4.  استقرار آمبوالنس و گروه پزشکى با هماهنگى ستاد مقابله با بیمارى کرونا در هر منطقه و آماده باش مراکز بهداشتى و درمانگاه

 هاى شهرستان ها، در روز برگزارى انتخابات.
5.  واکسیناسیون کادر اجرایى انتخابات دو هفته قبل از روز رأى گیرى

6.  تعیین محل هاى مجزا در هر شعبه اخذ رأى براى مراجعینى که داراى عالئم مشکوك به بیمارى هستند (بهتر است این محل 
ها در فضاى باز و یا با تهویه مناسب قرار داشته باشند)

7.  استقرار کارشناس بهداشت و سالمت براى ارائه مشاوره هاى بهداشتى در شعب اخذ رأى (بهتر است این افراد در درب ورودى 
هر شعبه مستقر شوند و با تب سنج دماى بدن مراجعین را بررسى کنند و یا بر اساس خود اظهارى مراجعین، آن ها را به مکان هاى 

مخصوصى که براى رأى دادن افراد مشکوك به بیمارى در نظر گرفته شده اند، راهنمایى کنند)
8.  اطالع رسانى کلیه موارد مرتبط بافاصله گذارى اجتماعى و پیشگیرى از شیوع کووید.19 از طریق پیامک، شبکه هاى اجتماعى 

و زیرنویس شبکه هاى تلویزیون به مردم
9.  انتخاب شعب اخذ رأى در فضاى باز و وسیع (بهتر است داراى فضاى باز وسیع (حداقل بیشتر از 200 متر) باشد) و هم چنین 

مساحت زیاد جهت رعایت فاصله اجتماعى مناسب
10.  فراهم سازى تهویه مناسب سالن هاى شعب اخذ رأى و داشتن حداقل دو پنجره براى هر سالن

11.  تأمین مواد بهداشتى الزم مانند ماسک سه الیه معمولى (بدون فیلتر) و ضدعفونى کننده هاى مجاز در شعب اخذ رأى و قرار 
دادن این مواد در درب ورودى و خروجى شعب اخذ رأى، در نزدیکى صندوق هاى رأى و حتى االمکان بر روى هر میز کار.

سرویس  شیرآالت  و  درها  دستگیره  میزها،  صندلى ها،  لوازم التحریر،  مانند  مورداستفاده  لوازم  مکرر  و  متناوب  ضدعفونى    .12
بهداشتى قبل و حین رأى گیرى

اقدامات پیشنهادى قابل
 اجرا توسط دولت
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دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى بابل

پیام اصلى گزاره برگ 



13.  غربالگرى و کنترل تمامى افراد ارائه دهنده خدمت در شعب اخذ راى
14.  استفاده از لباس هاى مخصوص براى تمامى افراد ارائه دهنده خدمت (توصیه مى شود از شیلد و دو ماسک سه الیه معمولى 

(بدون فیلتر) استفاده شود)
15.  استفاده از لباس و وسایل حفاظت فردى براى کارکنان خدماتى جهت نظافت و گندزدایى فضاهاى مختلف

16.  در اختیار قرار دادن فضاى مناسب براى رأى دهندگان سالمند، بى سواد و یا داراى معلولیت با رعایت فاصله گذارى اجتماعى 
(حداقل 1/8 متر) (بهتر است منشى مخصوص براى این مراجعین در نظر گرفته شود. منشى باید ضمن رعایت نکات بهداشتى، 

حداقل 1/8 متر از رأى دهنده فاصله داشته باشد)
17.  نصب پوسترهاى بهداشتى توسط وزارت کشور در تمامى شعب اخذ رأى جهت توجه عوامل اجرایى و مراجعین به موارد 

توصیه شده در پوستر
18.  قرار دادن تعداد کافى سطل زباله (ترجیحاً داراى درب پدالى با پا) در قسمت ورودى و خروجى هر شعبه اخذ رأى و همچنین 

در سالن ها و اتاق هاى مربوطه
19.  رعایت حداقل زمان ممکن براى ارائه خدمات به ویژه درزمانى که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشد.

20.  انجام پذیرایى از عوامل اجرایى و صرف غذا در فضایى مجزا و مناسب و به صورت بسته بندى شده
21.  ممنوعیت امکان رد و بدل شدن نوشیدنى و خوراکى بین مجریان انتخاباتى و عوامل اجرایى

22.  در صورت امکان، فراهم سازى سرویس بهداشتى مجزا براى شستشوى دست براى رأى دهندگان و عوامل اجرایى رأى گیرى 
در شعب اخذ رأى

23.  آموزش مردم به رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى از طریق برنامه هاى صداو سیما و تشویق رأى دهندگان به آوردن خودکار 
و مواد ضدعفونى کننده شخصى

24.  اختصاص واحدهاى صندوق سیار براى بیماران و افراد مشکوك به بیمارى که قادر به حضور در شعب اخذ رأى نیستند (براى 
این کار باید تمهیدات ویژه ازجمله اختصاص خط ویژه تلفن و آموزش افراد مسئول براى این نوع رأى گیرى صورت گیرد).

25.  به حداقل رساندن فاصله بین صندوق رأى ریاست جمهورى و شوراهاى شهر و روستا (از طى مسیر اضافى توسط رأى
 دهندگان اجتناب شود)

26.  به حداقل رساندن تعداد عوامل اجرایى بخصوص در سالن هاى سربسته و رعایت فاصله مناسب (حداقل 1/8 متر)

1. پرهیز از سفرهاى استانى و تشکیل تجمعات در خیابان ها
2. پرهیز از برگزار کردن تجمع هاى انتخاباتى بخصوص در فضاهاى سربسته

3. انتخاب فضاى باز با مساحت مناسب (حداقل 200 متر)، سقف بلند، تهویه مناسب (دو پنجره در سالن و حداقل یک پنجره در 
هر اتاق) براى ستاد انتخاباتى

4. الزام کارکنان ستادهاى انتخاباتى به رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى
5. تأمین مواد بهداشتى الزم مانند ماسک 3 الیه معمولى (بدون فیلتر)، ضدعفونى کننده ها و پد الکلى براى ستادهاى انتخاباتى و 

قرار دادن آن ها در نقاط مختلف ستادهاى انتخاباتى ازجمله درب هاى ورودى و خروجى.
6. قرار دادن میزهاى عوامل اجرایى بافاصله ى مناسب در سالن هاى ستاد انتخاباتى (حداقل 1/8 متر) و تهیه بسته بهداشتى (شامل 

ماسک، پد الکلى و ضدعفونى کننده دست) براى هر یک از عوامل اجرایى
7. پرهیز از پخش کتابچه ها یا بروشورهاى تبلیغاتى

8. در نظر گرفتن سرویس هاى بهداشتى با تهویه مناسب در هر ستاد
9. جلوگیرى از ورود افراد ناقض دستورالعمل هاى بهداشتى به ستادهاى انتخاباتى

10. محدود کردن تبلیغات انتخاباتى به برنامه هاى تلویزیونى و یا استفاده از فضاى مجازى
11. تشویق مردم و هواداران به رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى در دوران انتخابات

اقدامات پیشنهادى قابل
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در این گزاره برگ سعى شد توضیح داده شود مسئولیت اقدامات پیشگیرى کننده براى برگزارى انتخابات سالم تنها به عهده گروه و یا 
قشر خاصى نیست. دولت، مردم و کاندیداها به یک اندازه مسئولیت خواهند داشت تا اصول پیشگیرى کننده را رعایت کنند و همه ما 

به نوعى مسئول حفاظت از سالمت خود خواهیم بود.

منابع

نتیجه گیرى

تهیه کننده:  دکتر على رستمى، استادیار مرکز تحقیقات بیمارى هاى عفونى و گرمسیرى
 دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى بابل

اقدامات پیشنهادى قابل
 اجرا از سوى مردم 

1. World health organization (who): https://covid19.who.int/region/amro/country/us

2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Tips for Voters to Reduce Spread of COVID-19. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/going-out/voting-tips.html

3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Polling Locations and Voters. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html

1.  تحقیق در مورد شعب رأى گیرى در منطقه زندگى خود و انتخاب نزدیک ترین شعب اخذ رأى.
2.  حضور در شعب اخذ رأى در اوایل شروع رأى گیرى (معموالً باگذشت زمان و بخصوص در اواخر زمان رأى گیرى صفوف شلوغ تر 

و نظارت بر دستورالعمل هاى بهداشتى کمتر خواهد شد.)
3.  تهیه فهرست هاى انتخاباتى در روزهاى قبل جهت به حداقل رساندن زمان رأى دادن و تماس با افراد و وسایل در شعب اخذ رأى

4.  به همراه داشتن خودکار براى استفاده فردى و نهایتاً خانواده
5.  عدم صحبت طوالنى و به ویژه دست دادن با دیگران در شعب اخذ رأى

6.  استفاده از ماسک سه الیه معمولى (بدون فیلتر). (استفاده از دو ماسک بهتر است و ماسک باید بینى و دهان را کامل بپوشاند)
7.  رعایت حفظ فاصله اجتماعى در صفوف (حداقل 1/8 متر)

8.  عدم استفاده از سرویس بهداشتى، در صورت ضرورت الزم است از دستکش یک بارمصرف، محلول ضدعفونى و ماسک استفاده 
شود.

9.  خوددارى از خوردن و آشامیدن در شعب اخذ رأى (در صورت الزام الزم است قبل و بعد از خوردن و آشامیدن دست ها ضدعفونى 


