
 

I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (IFES) های انتخاابتامللیل نظامبنیاد بنی       

 

 

و انتخاابت های حصیمراقبت  

 

 
 



 

II 
 

 (COVID-19)کروان ویروس در مورد  انتخاابت هاینظام امللیلبنیبنیاد خمترص  معلومایت بس ته

 

 

 و انتخاابت های حصیمراقبت
 

 نویس ندگان:

 (.Fernanda Buril, Ph.D) فرانندا بوریل کرتاد

 انتخاابت هاینظام امللیلبنی، بنیاد مس ئول ارشد حتقیقات

 (.Staffan Darnolf, Ph.D) دارنولفس تافان  داکرت

 انتخاابت هاینظام یلامللهجاین، بنیاد بنی انتخاابت اموراداری و مشاور ارشد 

 (.Muluken Aseresa, M.D) مولوکنی اسریسا

 (MSH) یحص امور مدیریتعمل ، ختنیکیمشاور ارشد 

 

 :ارشد کننده   تصحیح

 (Erica Shein) اریاک شنی

 انتخاابت هاینظام امللیلبنی، بنیاد آ موزشمدیر مرکز حتقیقات و 

 

 :گانتصحیح کنند

 (Chad Vickery) چاد ویکری

 انتخاابت هاینظام امللیلبنیبنیاد ، ختنیکی تو رهربی هجاین راهربد معاون

 (Angela Canterbury) آ جنال اکنرتبری

 انتخاابت هاینظام امللیلبنیبنیاد ، کراهربد دادخواهی ارتباطات و رئیس



 

III 
 

 

 امللیلبنیبنیاد  2020© حق چاپ  - انتخاابتو  های حصیمراقبت: (COVID-19) کروانویروس در مورد انتخاابت  هاینظام امللیلبنیبنیاد معلومایت خمترص  بس ته

 حقوق حمفوظ است. متام. انتخاابت هاینظام

 امللیلبنیبنیاد بدون جموز کتیب  که ابشد، ابزاییب ایو  ، دخریهثبت، از مجهل چاپ -چاپیی الکرتونیکی ای  - : هیچ خبشی از این اثر به هر شلک و ای به هر وس یهلاجازه انمه

 به این هناد حمفوظ است. ت قابل پذیرش نیست و حق اس تفاده انتخااب

 ابشد: ذیل معلوماتابید شامل  جموزبرای درایفت درخواست 

 است درخواست شدهپیی آ ن اکجواز در مورد مطالیب که  توضیح

 شدهپیی از مواد اک اس تفاده یحنوهو هدف 

 ، آ درس پست الکرتونیکی و آ درس پس یت.فکس، شامره نوفیل ی ، شامره ت ، انم رشکت ای سازماناکری قفؤ م، انم

 ارسال منایید: را به آ درس ذیل برای اخذ جموز  ها درخواست متامیطفا ل

 انتخاابت  هاینظام امللیلبنیبنیاد 

2011 Crystal Drive 

 طبقه دمه 

 Arlingtonشهر 

 VA 22202: کود پس یت

  :editor@ifes.org امییل

 :202.350.6701 شامره متاس

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 
 

 فهرست

 

 ۱.. ................................................................................................................................................................................. پیشگفتار

 ۲ .......................................................................................................................................................................قدرداین ..............

 ۳............................................................................................................................................................................ اجرایی خالصه  

 ۷ ...................................................................................................................................................................................... مقدمه

 ۷..................................................................................................................................................ی حص ط اضطرارییارش انتخاابت و 

 ۸ .........................................................................................................................................چیست؟  (COVID-19) کروانویروس 

 ۹ ........................................................................................................................................................... رساهلهدف و ساختار این 

 ۱۰ ....................................................................................................................................................... ش هناداتی پ و  ی معدههاایفته

 ۱۰................................................................ (COVID-19) کروانویروس زمان موجودیت در  حصیاکهش خطرات  برایمالحظات معومی 

 ۱۲ ..................................................................................................................و سایر هنادهای مرتبط  حصت عامه لنیهامهنگی اب مس ئو 

 ۱۳.......................................................................................................................................های قبل از انتخاابت اول: فعالیت مرحهل

 ۲۳ ........................................................................................................های روز انتخاابت و مراحل بعد از انتخاابت دوم: فعالیتمرحهل 

  ۲۸ ........................................................................................................................................................... ل کیفیتونظارت و کنرت 



 

1 
 

 پیشگفتار

 این است.  شده حصیهای و سیس مت یاقتصاد هایانبساماین ،یابعث تلفات برشگری ساخته است، هجان را دامن که متام (COVID-19) کروانویروس  انیش ازحبران 

Dem 2020 Democracy -V) 1'انس تیتوت انواع دمیوکرایس ۲۰۲۰بر اساس گزارش سال  . روبرو کرده است یدشوار رشایطدموکرایس را مه اب وضعیت  حبران

Report ،')حیت مناطقی ییاگر اقتدار این "موج سوم  . ندا شده تشخیص اگر اقتدار هجان، منحیث ممالک  کشور ۹۲تقریبأ  ، اخری اولنی ابر در نزدیک به دو دهه   برای "

این  -به گامن اغلب  - برایدی را های جدیفرصتکروان حبران  اکنون . ندشدتصور میوکراتیک میدهای عنوان قدرتبه ها که مدت حتت تأ ثری قرار داده استرا 

 را خورد و مخری سازند. یحامیت از حقوق برش و ساخته ترمس تحمک دولیت هایبر ساختار نفوذ خویش ات بوجود آ ورده است ن ایار اقتدارگ

مشرتک خویش را خبرچ داده و های تالش امللیلبنیو جامعه  ، جامعه مدینان انتخاابت، انمزددولیت، احزاب س یایس مقاماتهمم است ات بس یار  ،در این زمان دشوار

 و حامکیت قانونرا تقویت منوده وکراتیک میهنادهای دچرا که بوده یک عنرص اسایس در این راس تا انتخاابت حمافظت منایند.  را  وکراتیکمید جوامعو  مردمحقوق سالمت 

 فساد شود. اجیاد قدرت و  ترامک، آ زادی اساسات تواند ابعث فروپایش طوالین مدتمی حبران ها در چننی ،ی در انتخاابتای دس تاکر مدیریتسوء سازد.  را حمتی می

در صورت تأ خری در معل کنند.  به قاطعیت و شفافیت متام آ ینده  هایریزی فعالیتنظر داش ته و هجت برانمه این حبران را بشدت درابید  انتخاابت]مس ئولنی[ رهربان 

 ، خییل دیر شود.ابشدمیمردم  وکراتیکمیق دو حقو  حصتمتوجه  انقص اری انتخاابتز ای برگاز ابعث تأ خری که اکهش خطرایت برایممکن است معل، 

دقیق و مشاوره  معلومات ارائه متعهد به، انتخاابت در رسارس هجان کننده   هنادهای برگزار قابل اعامتد یاکرش  ی ازبه عنوان یک( IFES) انتخاابت هاینظام امللیلبنیبنیاد 

 نیاب متخصص هکه اب هامهنگی و مشور رساهلاین   ابشد.، به این هناد ها میو معترب مصؤنانتخاابت  برگزاری به هدف در راس تای اختاذ تصاممی ختنیکی درستهای 

و غلبه بر موانع  ایبر  مثل مهیشه، ما اب مه، است.  ام اب رشاکیمهگام  پیرشفتهای جدید و چالش پذیرفنت برای داومتهای م حمصول تالش هتیه شده است، حصت عامه

 .دادخواهمی حتکمی دمیوکرایس برای مهه به مبارزه خود ادامه 

 (IFES) انتخاابت هاینظام امللیلبنیاد بنیو مدیر عامل  معومیرئیس  ،. ابنبوریانآ نتوین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 1 Anna Lührmann, Seraphine F. Maerz, Sandra Grahn, Nazifa Alizada, Lisa Gastaldi, Sebastian Hellmeier, Garry Hindle and Staffan I. Lindberg. 2020. 

Autocratization Surges – Resistance Grows. Democracy Report 2020. Varieties of Democracy Institute (V-Dem). Retrieved from https://www.v-

dem.net/media/filer_public/f0/5d/f05d46d8-626f-4b20-8e4e-53d4b134bfcb/democracy_report_2020_low.pdf– 
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 قدرداین

انتخاابت  هاینظام امللیلبنیو اکرمندان بنیاد  (.Dr. Elke Konings, M.D)کرت الک کونینگز اددر خبش حصت عامه  MSH مدیر ارشد از ،رساهلنویس ندگان این 

(IFESهر یک )  مریدیت اپلگیت(Meredith Applegate )ویرجینیا اتکینسون  ،نیار کاو  برای هامشاور برانمه(Virginia Atkinson )برای مشولیت  مشاور ارشد

 Janine)جاننی دایف و  مس ئول طرایح گرافیک( Keaton Van Beveren)کیتون ون بورن  ،جندر هایارشد برانمه آ مر (Gina Chirillo)جینا چرییلو  ،هجاین

Duffy )منایندذاری میگ سس پاقلب  مصمیاز  در این راس تا، شان ارزمشنداین رساهل و ترشیک مساعی مرور  برای مس ئول ارتباطات. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :نویس ندگان ایداشت

خمتلف  هاینظامدر  آ نارزش اکربردی مؤثریت و در عنی حال  ساخته واین رهمنود را ات حد اماکن جامع  انتخاابت تالش خبرچ داده است ات هاینظام امللیلبنیبنیاد 

 اتمهچننی الزم است  به چارچوب قانوین هر كشور دارد. بس تگی ات حدود زایدی مشخص ش هنادات ی پ یک سلسهل  تطبیقدر حالیکه اماکن  انتخاابیت حفظ شود. 

بر اساس  شده پیشکشهای رهمنوددر نظر داش ته ابش می.  را  سالمت انسان برآ ن ظهوری روزمره و تأ ثریات کروان  جدیدویروس حنوه برخورد شواهد جدید در مورد 

 ابشد. ( میCOVID-19ویروس کروان ) در موردات زمان نرش این رساهل،  دانش ]معلومات[ موجود فعیل

رشکت در انتخاابت  برای انتخاابت را نیدهندگان و مس ئولرآ ی به حداقل برساند و اعامتد را خطرات مربوط به حصت عامه، ش هناداتی این پ ات رود انتظار میهر چند 

چون و در مورد تصاممی  باشد. انتخاابت حضوری ممکن است مهیشه هبرتین گزینه ن برگزاری مناید.  تلف هتدیدات خمتلفی را اجیاد میهای خم وضعیت اما ؛افزایش دهد

یک رویداد اًت ذاکه انتخاابت از آ جنایی . شود اختاذ ،حصت عامه مس ئولمقامات اب هنگی هام در خطراتیب جامع ابید مهواره اب ارزای های انتخاابیتفعالیتچراء اجنام 

 و مبتین بر درک مشرتک از مههاحزاب س یایس و جامعه مدین اب  مشوره در ی،حصهای هنگام حبرانمورد برگزاری اتنخاابت در در تصممی یک کشور  ست،اس یایس 

 ر خواهد بود.تاحامتاًل موفق ،موجود خطرات
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 ییاخالصه اجر 

 مقدمه

 رویداد هااین   .شوندمی برگزاراجامتعات بزرگ و گسرتده به سطح کشور  دهندگانثبت انم رآ ی روندبل در جراین مبارزات انتخاابیت و  ،دهییآ  در روز ر نه تهنا 

ها فعالیتمدیریت  برای (EMBانتخاابت ) برگزار کننده  دود هنادهای حم . دهدرا افزایش میمس تقمی بامیری  مس تقمی و غری رسایت خطر و خشص به خشصمتاس ی زمینه

های اب ظهور انگهاین حبرانکه  اثبت شد( این موضوع COVID-19ش یوع ویروس کروان )اب  ویل ؛داش ته ابش ندمیهای جامع پالن امراض، گسرتده  ش یوع  زماندر 

بامیری انیش از چناچنه   .دنشو میمواجه معلومات منابع و ، های زماینحمدودیت اببرگزاری انتخاابت مصؤن  هجتها فعالیتبرای انسجام و تنظمی ها این هناد ،حصت عامه

برگزار  هنادچندین ساخته است.   شانحمیل میل و جمبور به تعویق انداخنت انتخاابت را هجان  ۱کشور و ادارات خودخمتار ۶۰ نزدیک به ،ات به امروزکروان  جدیدویروس 

منجر به  ومواجه شده مردم حصت و  ۲حصیهای رس یدگی به نگراینمورد اب اناکمی جدی در  ،گرفته اندحبران  هنگام دربرگزاری انتخاابت  رکه تصممی بکننده  انتخاابت 

 .است هشد ۳ انتخاابیتنیلو بریخ از مس ئ اکرمندان و حیت مصابیت یفا، ترک وظموضوعات اعتباردهی، دهندگانرآ یمشارکت مزیان اکهش 

اب مهاکری  انتخاب هاینظام امللیلبنیبنیاد اینک  ،هجان به سطح های پیچیدهوضعیت مهچو راه اییب در هجتانتخاابت  برگزار کننده  های هنادامیت از ح رایمضن تعهد ب

MSH  کروان )ویروس  تیارس اکهش خطرات  برایش هنادات ی ئه پ اار و  لکیدی انتخاابت مراحل متامی برای ات حصت عامهظمالح رویرا اب مترکز  رساهلاینCOVID-

ل وکز کنرت ( و مر WHO) حصی مانند سازمان حصی هجانمراجع معترب معومی های اساس راهمنود ربمعترب،  رساهلارائه شده در این  ش هناداتی پ   .، هتیه دیده است(19

برگزار های هناد و اقدامات موفقیت آ مزیها روشهبرتین  این رساهل[، انتشار]زمان این  ات جدیدترین شواهد و مطالعات علمی ؛آ مریاک (CDC) امراضو پیشگریی از 

 .هتیه دیده شده است ،مشابهحاالت مهچو در انتخاابت  کننده  

 توضیح مشلک

است  الزم ؛دارندزمان و منابع حمدود  ،مراحل انتخاابیتهای جدید در روش دست گرفنترویو  تسهیالتآ وردن بدست برای انتخاابت نده  ار کن ز های برگهنادکه ئیجناآ  از 

اب تطبیق   .ابشدمنابع از  اس تفاده معقولتضمنی  برایفراگری  راهربدخبشی از یک  ،(COVID-19اب ارزاییب خطرات ویروس کروان ) اتخطر اکهش  برای هاتالش ات

در غری   .اداکهش د به اندازه قابل توهجییرا  در جراین مراحل انتخاابیت مصابیت به این بامیریو ترس افراد از کروان یت ویروس امزیان رس توان می ،درست این اقدامات

 قرار گرید. حتت سوال انتخاابت  و مرشوعیت نتاجیایفته اکهش  آ  دهندگان جدرآ یمشارکت است مزیان ممکن این صورت 

 انتخاابت را افزایش نیدهندگان و مس ئولرآ یحداقل می رساند و اعامتد  را به حصت عامهخطرات مربوط به  ،رساهلارائه شده در این  ش هناداتی پ ذکر است که تالزم به 

های فعالیتاجنام  چون و چراء در مورد تصاممیممکنه نیست.   روش هبرتین انتخاابت حضوری مهواره وآ ورد بوجود میخمتلف هتدیدهای خمتلفی را  عاوضاویل  ؛دهدمی

 زماین موفقیت آ مزی خواهد بود که:  ،انتخاابیت لفخمت

 ؛دآ گاهی وجود داش ته ابش در هامهنگی اب مقامات ذیصالح حصت عامه اتجامع خطر های ارزاییب از ▪

 و ؛فته شودر ، در نظر گکنندمیمنایندگی های انتخاابیت در کشور حوزهدر  دهندگاناحزاب س یایس و جامعه مدین که از طیف وس یع رآ ینظر  ▪

  .دوجود داش ته ابش برگزاری انتخاابت در شاملخطرات  مههاز درک مشرتک  ▪
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 ش هناداتی و پ  ی معدههاایفته

کروان یت ویروس اطریقه اصیل رس (، CDC) ۵امراض اایالت متحده امریاکو پیشگریی و مرکز کنرتول ( WHO) ۴توسط سازمان حصی هجان منترشهشواهد بر اساس 

(COVID-19 )شده ملوثای سطوح  وسایلتواند از طریق متاس غری مس تقمی اب ویروس میاین اما  . استدیگر به خشص  خشصیک از  از طریق قطرات ویرویس 

در  ،اماکن خطر رسایت ویروس راوسایل و  ء اش یامتاس ابابشد؛ بنا  می روند انتخاابتجراین در انتقال وسایل  جتمع افراد وشامل  ماکن ۴۰ بیش ازمناید.  ت یارس 

اب توجه   .افتدام مراحل چرخه انتخاابت اتفاق میدر متتهنا به روز انتخاابت حمدود نبوده و  عمولم هایمتاس چننی . افزایش میدهد ،وقایوی تدابریگرفنت نمد نظر صورت 

 شود: مدنظر گرفته ،های انتخاابیتلیتفعا متام درابید  پیش هنادات ذیل ،ویروس کروان تیارس  مشخص هایش یوهبه 

 ؛های اکهش خطرراهربدریزی و تطبیق مؤثر ، تصممی گریی، برانمهاتبرای ارزاییب خطر  :عامهحصت ذیصالح برقراری ارتباط و هامهنگی اب مقامات  ▪

و در  ؛وسایل حمافظت خشیصالصحه تنفیس، اس تفاده از مصؤن، حفظ فزییکیفاصهل  معیل کردن: دیگر خشص به خشصیک متاس  از جلوگرییاکهش ای  ▪

 ؛مصؤن از راه دورهای ابزار و میاکنزیم یریاکرگصورت اماکن، به 

در صورت  و ؛الصحه تنفیسافظت خشیص مانند ماسک صورت و حفظاس تفاده از وسایل حم :معلول سطوح و اش یاء شدن ملوثاز  جلوگرییاکهش ای  ▪

 ؛میاکنزیم های بدون متاس اس تفاده از ،اماکن

 دارید؛ خو اب ترکیب الکهول هاصابون ای حملولآ ب و اب  هاکردن دستعفوین ضدتشویق طریقه  :ملوثسطوح و اش یاء  به افراد متاساز جلوگریی اکهش ای  ▪

 ،الصحه خشیص؛ در صورت اماکنحفظ مردم؛ معیل کردناکرثیت و اش یاء مورد اس تفاده  طوحسعفوین کردن دوامدر ؛ ضدن، بیین و چشممتاس به ده از

 متاس های بدونمیاکنزیماس تفاده از 

 بگریند. در نظر هر فعالیت انتخاابیتاجنام  برایرا زیر  ش هناداتی پ  توانندمی های برگزار کننده انتخاابتهنادهمم، عالوه این اقدامات بر 

 های انتخاابیتبه فعالیت در مورد مالحظات: ۱ شلک

 های انتخاابیتفعالیت مالحظات اضایف

ترین نزدیکبرای تعنی  حاصل شود؛اطمینان  نقانو احاکمهنگام به تعویق انداخنت انتخاابت از رعایت  

 یک تقومی معلیایت انتخاابتبودجه و الزم در  تعدیالت آ وردنهجت برگزاری انتخاابت و زمان ممکنه 

 و بروزترین معلومات بشلک متواتر اب مردم رشیک ساخته شود. طرح شود؛ س ناریو

 

 

 

 ریزی انتخاابیت و منابعبرانمه

 /و وضعیت جویهای حصی مراقبتسیس مت ظرفیت و ساختار  ،شار بامیریت وسعت ان و مرحهل ش یوع 

 در نظر گرفته شود.  ریزی انتخاابتهنگام برانمهدر فصل 

و  اضایف جتهزیات ،، وسایلمواد؛ بامیری تنظمی شود یتارس  اتبرای اکهش خطر ها مراحل و طرزالعمل

 شود. داده تشخیص  تداراکت سلسهل دراحامتیل  موانع وشود  تدارک دیده ان بیشرتاس تخدام اکرمند

اس تفاده برای  هانیازمندی ؛گردد پس اندار اضایفمراحل و  انمایل برای وسایل، جتهزیات، اکرمند وجوه

 .شود بندیاولولیت  معقول از منابع اب بلندترین قوت حمدودسازی

انمزدان، هنادهای به احزاب س یایس، ( COVID-19ویروس کروان )در مورد  هارهامنییپیام رساین و 

موجود گنجانیده شده و ای در  اصول رفتاردر  COVID-19موضوع  ؛داده شود ترسیع هامدین و رسانه

 جدید اجیاد شود. اصول رفتار این مورد 
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ش ناسایی  ،کنندمیاس تفاده  در مورد ویروس کروانمعلومات اندرست از  س یایس فعتنم برای افرادی که 

 .  حترمی شوندو 

 اتنخاابیت مبارزات

پیشکش  گردهامیی هاعامه، مناظرات و دیگر  جتمعاتحصی در احتیاطی  اختاذ تدابریها در مورد رهمنود

  شود.

 داده شود. اختاذ و توسعهها از راه دور پاینمک  ارایه های دیگر برایها و روشبه رسانهعادالنه دسرتیس 

های مبارزه اب آ ن به و راه یتارس  ویروس کروان، حنوه  قابل دسرتس در مورد متداوم و معلومات واحض، 

 های کواته اب اس تفاده از صدایهای جدید حصی )پیامرساهل درها هبرتین روش ؛تفهمی شود دهندگانرآ ی

 پیگریی گردد.( به سنت جامعهرسا، لکامت عامیانه و تصویر برداری مطابق 

  

 

 به مردمآ ن  تطبیق ه  جدید انتخاابیت و حنو  هایطرزالعمل و قابل دسرتس در مورد ، متداوممعلومات واحض آ موزش رآ ی دهندگان

 ارایه شود.

در معرض خطر و جترید های گروه ابرهاذیت کننده در  اظهاراتمعلومات اندرست در مورد مرض و 

 .ش ناسایی گردد شده

؛ اس تفاده شود درایفت و برریس درخواست اکرمنداننالین برای آ   یاز زمینه ها اماکندر صورت 

ماسک پوش یدن ها و دست کننده  عفوین اس تفاده از مواد ضدبرای  شوندهکننده و مصاحبه مصاحبه 

حمالت اب حمیط وس یع برای اجیاد فضای اکیف برای  ؛تشویق شوند اس تخدام حضوری در جراینصورت 

 . انتخاب گردد مصؤن فزییکیفاصهل  رعایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهی و حمالت رآ ی کناناس تخدام و آ موزش اکر 

 دیگر اکرمندان

 . ه شونداس تثنا قرار داد دهیرمندان حصی از اکر در حمالت رآ یپذیر و اکافراد آ سیب

وقایوی در حمتوا مواد  تدابری وآ ن یت ارس  حنوه   ( بویژهCOVID-19ویروس کروان )معلومات در مورد 

 . ه شودشامل ساخت آ موزیش

 شود. هگنجانیدویروس کروان  بدلیلاجیاد شده  آ  جدید هایطرزالعملها در مورد رهمنود

از همیا  انتخاب شوند؛ مصؤن فزییکیفاصهل  رعایت هجتحمالت اب حمیط وس یع برای اجیاد فضای اکیف 

مربوطه برای اشرتاک کنندگان برانمه  وسایل حمافظت خشیصهای تعقمی دس تان و بودن و رعایت رهمنود

 .اطمینان حاصل گردد آ موزیش

 .اطمینان حاصل شود نالینآ  های جدید آ موزیش از راه دور و و قابل دسرتس بودن برانمه شامل بودناز 

 .ه شودروی دست گرفت نالینآ  های آ موزیش آ مزی برانمهموفقیت اکاملاطمینان از حصول ها برای میاکنزیم

های آ سیب پذیر فزییکی دورتر از ساحات رهایشی گروهحمالت اب ساحه وس یع هجت رعایت فاصهل 

نزی مدنظر آ هنا در انتخاابت، اطمینان از اشرتاک حصول های بدیل برای روش هر چند ؛دنانتخاب گرد

 گرفته شود.

 

 

 شده و افزایش داده حمالتتعداد روز ها و ای  داده شود؛نی زمان اکهش حتعداد افراد در یک حمل در  

 . شودهای جداگانه تنظمی های مشخص در نشستگروه
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و  رتیبت ها ساخامتنو خرویج های دخویلراه و  هاصفبرای ویروس کروان های اکهش خطر رهمنود

 گردد.  تطبیق

 

 

 

دهی، شامرش دهندگان، انمزدان، رآ یثبت انم رآ ی

 و مدیریت نتاجی ءراآ  

 ( بصورت واحض به مردم منایش داده شود COVID-19کروان )معلومات ویروس 

 ها فرامه شود. برای تعقمی دستحمالت اکیف 

 .تشویق شوند قمل خوداز  برای آ وردن و اس تفادهدهندگان رآ ی

 توافق انمه ترتیب داده شود.  بدون متاس تصدیق هویتبرای 

 .تعینی شود هارمو ف پریبرای خانه  فزییکیساحات مشخص اب رعایت فاصهل 

 هااحزاب و رسانه گانولنی انتخاابیت، مشاهدین، منایندئبرای مس  فریکی رعایت فاصهل  اب هامزی و چویک

 ش ته شوند؛های چند نفری( و وسایل غری رضوری دیگر از حمالت برداها )چویکدراز چویک تنظمی شوند؛

های ارتباط بنی و ماکن دهیهای رآ یغرفه ها،مزی برای  های شفاف دیگرهای حمافظیت ای احصار شیشه

 شوند. نصب دهندگان و رآ یولنی انتخاابیت ئمس  

عفوین سازی و ضدپاکبرقرار شده ات هداایت الزم در مورد متاس و عرضه کنندگان کنندگان  اب تولید

 را در نظر داش ته ابش ند. کردن حمصوالت 

 دور انداخته شوند. آ وری و بمجعبه شلک مصئون  مواد یکبار مرصف و مواد زاید

 دار اس تفاده شود.های چسپدهی از پاکتبرای ماکتیب وارده و اوراق رآ ی ،در صورت اماکن

 .شودن اطمینان حاصل ینالآ  و قابل دسرتس بودن مواد بودن از جامع 

ز داش ته ابت انتخااب رونددر منحیث مشاهد،  ،خدمتنباید از حق واجد رشایط هیچ فردی هر چند 

پذیر و اکرمندان های حصت عامه، افراد آ سیبهای اضطراری مانند حبرانشود ویل در هنگام وضعیت

ای از  اس تثنا قرار داده شدهحیث انظر ای مناینده احزاب س یایس من  خدمتهای حصی ابید از مراقبت

 ند.  شو  اشرتاک شان اگاهاز  انیش خطرات

 

 احزاب س یایس گانو منایند امللیلبنیمیل و انظرین 

دهی مدنظر دهندگان، انمزدان و رآ یثبت انم رآ ی اهامتمات مرحهل   عنیابید انمه اعتبار صدور  روندبرای 

 گرفته شود.
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 مقدمه

این رویداد ها   شوند.میبرگزار اجامتعات بزرگ و گسرتده به سطح کشور  دهندگانثبت انم رآ ی روندبل در جراین مبارزات انتخاابیت و  ،دهییآ  نه تهنا در روز ر 

تواند خطرات جدی یمش یوع بامیری  زماندر  هارویدادچننی  راه اندازی دهد. مس تقمی بامیری را افزایش می خطر رسایت مس تقمی و غری و متاس خشص به خشصی زمینه

لیت که اب چننی مقامات دو مناید.  تضعیف  را شدیدآ  وکراتیک میبر هنادهای د تواند ثبات و اعامتدمیمه  عدم برگزاری آ ن ؛ ویلداش ته ابشدبه مهراه  مردمحصت  برایرا 

انیش  های جدیدشچالبه ابید ، به جلودر صورت حرکت   شوند.میبه چالش مواجه  ،انتخاابتگریی پریامون برگزاری ای عدم برگزاری در تصممی ،استندمعضل روبرو 

اماکانت  هببود ایفته برای اکهشجدید و  یهاروشتطبیق ، برانمه زماینمقامات نیاز به تعدیل در ممكن است  . ادپاخس د رسیعأ   ،بسرت انتخاابت به بامیریش یوع از 

 مهه تغیریات شپذیری و پذیر اماکن نگی منوده ات ازه اکری شان هام یرشاکابید اب  آ هناپس انداز وجوه مایل و هتیه مواد مورد نیاز داش ته ابش ند.  مهچننی  ،ویروس تایرس 

 .ابشد میینو پذیرفت ، به احامتل زاید موفقیتگریی مشورتصممی رونددر نتیجه  روند انتخاابتدر  تعدیالتزیرا  ؛اطمینان حاصل شودس یایس سطوح خمتلف در 

  حصت عامه ط اضطرارییارش انتخاابت و 

ت یااپیدمیی )رس ، تروریزم بیولوژیکیانیش از  حصیوضعیت یک را به عنوان "وقوع ای هتدید قریب الوقوع یک بامیری ای  حصت عامهاضطراری  طیاحصی هجان رش سازمان 

جدید ای بس یار  انتانآ ن یک ، ای )الف( عامل اب گذشنت از رسحدات و هجاین شدن آ ن(بامیری ت یک یارسیع یک بامیری در یک حمدوده جغرافیای( و ای پاندمیی )رس 

حصت اکرش ناسان مدیریت حبران تعریف منوده است.   ۶"گردد انتواین دامئی ای طوالین مدتاجیاد تأ سیسات انساین ای که ابعث هتدید جدی برای  کش نده ای مس بیولوژیکی

به جدی  "یک هتدید عبارت است از حبران کنند:اس تفاده می ،پیچیده طیارش در یک عاقالنه گریی تصممی همم نشان دادن برایحبران  جامعتعریف یک نزی از  عامه

اختاذ   ۷".داردثبات یب یط بس یاراو رش  حتت فشارهای زماین گریی جدیو نیاز به تصممی بوده سیس متیک های اسایس و نورم ی بنیادیهاای ارزشاسایس ساختارهای 

عالوه و  اوضاعتر شدن وخمیدر  مس تقمی طور مس تقمی ای غریبکه شود میهای لکه شامل متامی فعالیتنبوده بسیس مت حصی یک کشور به تهنا مربوط  هممتصاممی  چننی

 . شودمی های پاخسگو به حبرانمردم و سیس مت کردن ابر اضایف بر

 نیاز دقیق یریزبرانمهبه ، شده وخمی قبلاز وضعیت  بدتر شدناز  یجلوگری یاما برا ،پذیر استاماکن حصت عامه یهاحبران موجودیتانتخاابت در  ی... برگزار"

 "است.

 شامل متاس مس تقمی ای غریت آ ن یارس  را که حنوه   بامیریش یوع د توانمیاین امر  ،ابشدگسرتده می جتمعاتمس تلزم اکرثآ   آ ن ههای مربوطکه انتخاابت و فعالیتییاز آ جنا

سیس مت  شده و وقوعاتتواند منجر به افزایش میروند انتخاابت ، اتخطر اکهش  برایمناسب معیل  راهربد موجودیتبدون  . ، گسرتش دهدمس تقمی از فرد به فرد است

 ؛اابت نسبتًا موفقی را برگزار کنندانتخ ،هامهچو چالش یتوجوددر متوانس ته اند بریخ از کشورها  . سقوط آ ن گردد ای منجر به مسدود شدن و، کرده ابر حصی را اضافه

 پاندمیی زمان جنویب در و اخریًا کورای ۲۰۱۴ در سال ۹بوالی لیربای در هنگام ش یوع ا ،۱۹۱۸ در سال ۸س پانیویاآ نفوالنزای  پاندمیی جرایندر امریاک اایالت متحده  ثال  م 

 برای ویلاست  پذیراماکن حصت عامههای موجودیت حبرانند که برگزاری انتخاابت در ه ااین کشورها نشان داد موفق بوده اند. ۱۰(COVID-19ویروس کروان )فعیل 

 است. نیاز دقیقبرانمه ریزی به ، شدهوخمی  قبلاز وضعیت بدتر شدن جلوگریی از 
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COVID-19 چیست 

COVID-19  است  انتاینبامیری نوع یک  ابشد،می ۲۰۱۹سال  کروانبامیری ویرویس خمفف که

برای اولنی  ویروسوع جدید آ مده و و این ن ( بوجودSARS-CoV-2) نوع کروانویروس  که توسط

ابر خنست از خفاش این ویروس به گامن اغلب   ش ناسایی شد.در انسان  ۲۰۱۹ ابر در اواخر سال

 هویب در چنی والیتمرکز  هاناو  شهر در هاپرندهغذاهای دراییی و فروش در ابزار  ۱۱پانوگولینس

توسط و پیدا کرد  گسرتشری به رسعت در رساترس هجان این بامی . ت کرده ابشدیابه انسان رس 

 اعالم شد. پاندمیی یکعنوان ب  ۲۰۲۰ سال مارچ ۱۱بتارخی  ۱۲سازمان حصی هجان

کشور و  ۲۱۲( در COVID-19ویروس کروان ) میلیون موردچهار  تقریباً  ،این رساهلات زمان حتریر 

 است. گردیده تن ۲۷۰،۰۰۰ تأ یید شده است که منجر به مرگ بیش ازهجان زمنی  رس

به این در افراد مبتال  یهص ی شخ ت  اعراضشایع ترین  ۱۳سازمان حصی هجانهای بر اساس ایدداشت

مرکز کنرتول  . ابشدمی تنفیسای مشالکت تنگی نفس  تب، رسفه وشامل  (COVID-19ویروس )

 اضافه کرده است. COVID-19احامتیل  اعراضعنوان طعم و بو را ب  و از بنی رفنت ه، لرزی، گلو دردی، رسدرددرد عضالین، ۱۴(CDC) امریاکامراض و پیشگریی 

ای و از خود نشان نداده  اعراضهیچگونه  كروانویروس جدید به  مصابزایدی از افراد  فیصدیرود كه گامن میویل در مطالعات خمتلف متفاوت است،  ارقاماگرچه 

 ،توانندخفیف میی اب اعراض فرادو ا - عرضظهور اولنی چند روز قبل از  - اعراضبدون افراد دهد که حیت نشان می شواهد كنند. میخفیفی را جتربه  اعراضفقط 

خطر های اکهش راهربد ،خصوصیت این بامیری چننیکه  ۱۶انقل خاموش" ابش ند" ،مثبتبدون اعراض اب تست  یکه افراداماکن دارد  ؛ مهچننی۱۵انتقال دهندبامیری را 

 .۱۷ابشدمیروز  ۱۴ بنی دو ات اعراضویروس ات بروز به  صابیتم از - CoV-2سارس  تفرخیدهد که دوره شواهد موجود نشان می . سازدرا پیچیده میمصابیت 

در و  پذیرگروه آ سیب ،وخمی حصیط یارش  حتتافراد مسن و افراد  مرگ شود. حیت ، س ندرم حاد تنفیس و حاد سینه بغلتواند ابعث می این انتان شدید حاالتدر 

در برای درایفت واکسنی ای تداوی این ویروس کی ین ی چندین آ زمایش لک  هرچند هستند.  ۱۸جدی از این بامیریجانیب اجیاد عوارض این انتان و معرض خطر بیشرتی 

 ( درایفت نشده است. COVID-19کروان )ویروس  برایتأ یید شده  تداوی ای نیهیچ واکس رساهلدر زمان انتشار این  ،حال اجنام است

 ت و انتقالیارس  حنوه  

ویروس  تیارس شلک اصیل رشیک ساخته شده است،  ۲۰(CDCامراض امریاک )و پیشگریی مرکز کنرتول  و ۱۹سازمان حصی هجانکه توسط موجود ی مطابق شواهد

از فرد مننت، ( گفتگوای ، عطسه رسفه قطرات تنفیس )هنگام ابتواند ویروس میابشد.  این می به یکدیگرافراد  فزییکینزدیکی  هنگام در فرد به فرد دیگریک از  کروان

مانند  بدنقابل دید از طریق مایعات  تأ  معد نسبت به ایبوال کهکروان را  ،COVID-19 عتطبی نوعاین . فرد دیگر شودوارد وجود  امتاًل چشامناح، بیین ای طریق دهن

 تبدیل کرده است. ساری  آ  یک بامیری شدیدبه کند، رسایت می، اس تفراغ و خون عرق

 متاس ملوث سطحاب فرد سامل یک که هنگامیپذیر است؛ نزی اماکن به ویروس ملوثح و اء ای سطه اش یمس تقمی بعد از متاس ب از طریق متاس غری کروانویروس  انتقال

واد دیگر بنی ها و ممرو ، فمکرر اس ناد اب توجه به تبادهلکند.  بداخل بدن خشص انتقال میویروس ، کندمیهای خود را ملس ، بیین ای احامتاًل چشمدهانکند و سپس می

 خطرات انتقال غری -دهیرآ یهای انگشت ای دس تگاه نشان ماشنی اخذمانند معمول اس تفاده از جتهزیات و  نیمشاهد و ان، انمزددهندگانرآ ی،  انتخاابتنیمس ئول

 اکهش ایبد. جدیبطور چننی خطرات بوده و ابید  ملموسمس تقمی 

که در یطوربس تگی به نوعیت سطح مواد دارد، و بوده ویروس  کورانانواع سایر  مانندجان بر روی اجسام یب COVID-19ای مهنی  SARS-CoV-2مدت دوام 

 ۲۱جدول زیر نشان داده شده است: 
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 هر ماده در سطحکروان ویروس متوقع مدت دوم : ۲شلک 

 ماده بوطهمثال های مر  مدت دوام

 املونمی دست گریه ها های فلزی و یطقو  ساعت ۸ - ۲

 های اکرتنختته هادهی و غرفهآ یهای ر صندوق ساعت ۲۴

 سریامیک هاها و مکوددستشوی ،اکیش یهاس نگ روز ۵

 ضد زنگ مس ها و وسایل بریقپایپ لنی ساعت ۴

 شیشه های حمافظیتها و پردهشیشه کنی،لک روز ۵بیشرت از 

 بررا )جرایح( های طیبدس تکش ساعت ۸مکرت از 

 فلز هاقفل دروازه و لککنی روز ۵

 اکغذ های هویتها، اکرترمو دهی، فرآ یهای اوراق صندوقدهی، آ یاوراق ر  روز  ۵ - ۱

 پالستیک هادهی، قملرآ یهای ملیس بوردها، رهمنود سوچ روز ۵مکرت از 

 فلز های مقاوم در مقابل زنگ هاروشریدهن آ ب و آ ب ساعت ۴۸

 چوب هاارهنها و ک مزی، چویک، دروازه روز ۴

 .kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann Eبر اساس معلومات: 

 هدف و ساختار

هبرت ریزی برانمهتنظمی و  هجت ،انتخاابت های برگزار کننده  هناداز حامیت  ابشد به هدفمی حصت عامهو  انتخاابت نیمتخصصارب جتمنعکس کننده  که  رساهلاین 

اکهش تهنا هدف این رساهل نه  در نظر گرفته شده است. ( COVID-19ویروس کروان )پاندمیی  جرایندر  مشخصأ  لک و  در حصیهای حبران جراینانتخاابت در 

بوجود انتخاابت  انداخنتلغو و به تعویق  از ابعث است کهدموکرایس بر روند خطرات احامتیل اکهش  بلبوده  انتخاابت نیدهندگان و مس ئولخطرات بر سالمت رآ ی

 :پذیر استنی معل اب اجنام موارد ذیل اماکندقیق از آ ن جلوگریی منود.  چنریزی اب برانمهشود یم آ ید؛ ومی

 ؛مالحظات حصت عامه در مراحل خمتلف روند انتخاابت روی برای تعمق انتخاابت های برگزار کننده  هناد هتیه یک چارچوب برای ▪

 ؛ظهور کرده استانتخاابت  جرایندر  COVID-19توسط مشخصا  که  حصت عامه هایو ماهیت چالش نوعیت رویحبث  ▪

 ؛انتخاابت مرشوعیک برگزاری  برایمورد نیاز ویژه و  هایفعالیت جرایندر  حصت عامهاکهش خطرات  برای هاراهربدو  ش هناداتی پ ارائه  ▪

 های اکهش خطر؛ وراهربد تطبیق برایالزم  تداراکتو  اسایس ش ناسایی منابع ▪

 .یهای پیش هنادراهربد تطبیقنظارت و س نجش کیفیت  برایخمترص  یهاشرو ▪

د مراحل خمتلف رونهای مشخص برای فعالیتمالحظات  بعدو در نظر گرفته شود های انتخاابیت فعالیت متامدر ابید که  آ غاز شده معومی ش هناداتی پ اب  رساهلاین 

یب نظارت و ارزای برایابلقوه  هایروشاب حبث روی  رساهل.  ه استددر نظر گرفته شهای پس از انتخاابت و فعالیتانتخاابت روز  ،از انتخاابت قبل مرحهل  : انتخاابت

 بد.یأ  ، اختتام میپش هناداتاین های تطبیق پیامد
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 دهیمعلیات حمالت رآ ی  -    گذاری انتخاابیت و منابعپالن  -

 شامرش آ راء و مدیریت نتاجی  -     ثبت انم اکندیدان  -

 مبارزات انتخاابیت  -

 آ موزش رآ ی دهندگان  -

 ثبت انم رآ ی دهندگان  -

 دهیرآ یاس تخدام و آ موزش اکرکنان حمالت   -

 و منایندگان احزاب امللیلبنیصدور اعتبار انمه برای نظارین میل و   -

 

 

 

 های معده و پیش هناداتایفته

 

 (COVID-19ویروس کروان ) حصت عامه در موجودیتاکهش خطرات  برایمالحظات معومی 

 کروانویروس  تیارس که به طور ابلقوه منجر به  فتداروند انتخاابت اتفاق یب خمتلفمراحل د در توانسطوح مننت میقطرات ویرویس و  ابمتاس مس تقمی بنی افراد و فرد 

از مجهل در روند انتخاابت  مرحهل ۴۰بیش از هتیه شده بود، بوال در لیربای ی ش یوع بامیری ا زماندر  که (IFES) انتخاابت هاینظام امللیلبنیبنیاد  حتلیلیک  شود. می

ام مراحل چرخه انتخاابت اتفاق در مت ممتداو  هایمتاساین ایبد.  میافزایش  ویروست یارس  خطر که در طی آ ن ش ناسایی منوده استرا  وسایلانتقال  جتمع افراد ایمرحهل 

  .افتد و حمدود به روز انتخاابت نیستمی

 

 ابشد: به مقاصد ذیل می ،های بعدی مورد حبث قرار گرفتهکه در خبشپیش هنادایت ها و دس تورالعمل متامکروان، ویروس یت ارس  مشخصهای ش یوهاب توجه به 

 ؛جلوگریی ای اکهش متاس فرد به فرد ▪

 و ؛توسط افراد مننتمعمول شدن اش یاء  ملوثجلوگریی ای اکهش  ▪

 افراد اب اش یاء مننت.مواجه شدن جلوگریی ای اکهش  ▪

 

، زیرا اقدامات احتیاطی اذلکر ابشدفوقدستیایب به هر سه هدف شان و هدف  منودههای انتخاابیت را بطور جامع برانمه ریزی ابید فعالیت نیذکر است که مس ئولشااین 

 هایطرزالعملروی دست گرفنت  تداراکت و برای انتخاابت زمان و منابع حمدود های برگزار کننده  که هناددر حالیست این  شود. خطرات میاکهش بیشرت بیشرت منجر به 

که در جراین ارزاییب  ابشد اس تفاده معقول منابع برایفراگری  راهربدخبشی از یک  اکهش خطر برایاست ات تالش  الزمین برایبنا دارند.  های موجودپروسه برایجدید 

های قبل از انتخاابتفعالیت انتخاابت و های روز فعالیت 

 بعد از انتخاابت
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جراین  درنگراین مردم از مننت شدن و  مزیان قابل توهجیی اکهش داده را بهکروان  ویروست یاتواند خطر رس این اقدامات می.  شده است ش ناسایی COVID-19 خطر

اکهش  به طور چشمگریرا مشارکت رآ ی دهندگان تواند مزیان میدر غری این صورت  که بصورت درست تفهمی و معیل شود؛، به رشطی اکهش دهدنزی  انتخاابت را

 .حتت سوال بربدنتاجی را  مرشوعیتداده و 

 ." شده است ش ناسایی  COVID-19که در جراین ارزاییب خطر ابشد اس تفاده معقول منابع برایفراگری  راهربداز یک  یاکهش خطر خبش برایاست ات تالش الزمی "

 فرد متاس فرد ابجلوگریی ای اکهش 

 دافرااز متاس اب کردن اجتناب "که شامل  ایرفتار آ گاهانه ؛است بنی افراد فزییکیفاصهل  هامان رعایت کردن  COVID-19تیارس اکهش خطر  راه ترینو ساده مصؤنرتین

از  فت )یک مرت( ۳.۳ تقریباً فاصهل در حال حارض  ۲۲سازمان حصی هجان دارد.  ت ویروسیارس اماکانت فاصهل مورد نیاز بس تگی به  . ابشدمیو حفظ فاصهل بنی افراد 

در صورت  . کندتوصیه میمرت(  ۱.۸ شش فوت )تقریبابنی افراد را فاصهل  ۲۳امریاک (CDC)امراض و پیشگریی مرکز کنرتول  کهحایل، در کندرا توصیه مییکدیگر 

نشان داده  اخری ۲۴یک مطالعه رسدیمنظر  بهتر نسبتًا امین فویتشش فاصهل  کهحایل در . را انتخاب کنند ترفاصهل وس یع توانندانتخاابت می کننده   های برگزارهناد اماکن

که عالوه دهنده آ ن است این نشان کنند.  انتشارمه )هشت مرت(  فوت ۲۷فاصهل  ط شدید اتیاتوانند در رش موجود در قطرات رسفه ای عطسه می هایاست که ویروس

رسفه و  )مثاًل پوشش مناسب ۲۵رعایت کنند را رسفه تنفیس و الصحهحفظاصول اسایس  افراد یالزم است که مههبنی افراد،  برای حفظ فاصهلمندی بر حداقل نیاز 

را داش ته ابش ند.   حمافظ صورتدیگر در زمان نزدیکی اب دیگران پوش یدن ماسک و ای ( و دور کردن آ هنا به شلک مناسبدس امتل یکبار مرصف و ، اس تفاده از عطسه

 .درایبید" و منابع ریزی انتخاابتبرانمهید در خبش "توان را می ماسکپوش یدن  ویژه برای رشایطجزئیات بیشرت در مورد 

کشورهایی که از حلاظ نزی در و د نبه مکک داش ته ابش  نیاز که رآ ی دهندگان  یهنگام س تهب  در فضاهای رسممکن  فزییکی فاصهل رعایت برای ش هناداتی پ این  تطبیق

 و فضا شوندمنایش داده فرییکی  فاصهل رعایتایدآ وری  برایپوسرتها  ،شان را حفظ کنند یاگر افراد هوش یار دشوار ابشد. عادت به نزدیکی اب یکدیگر دارند، فرهنگی 

به اندازه قابل  ویروسیت ارس  -وجود داش ته ابشد  اب یکدیگرافراد برای مساعد ساخنت زمینه جلوگریی از متاس مس تقمی حمالت دهی در های رآ یصفو اماکانت 

در این جزئیات بیشرت  گنجانده شود.  نزی دهندگان رآ یآ موزش  مبارزات انتخاابیت و ، انتخاابتنیآ موزش مس ئول ها ابید درتورالعملاین دس  ایبد.  میه اکهش ظمالح

 .منود ایفتدر "دهندگان رآ یآ موزش توان در خبش "را میمورد 

 مننتتوسط افراد  معمولاش یاء  ملوث شدنجلوگریی ای اکهش 

 اب مننت ءیشیک ملس کردن یک سطح ای اب  خشصیک  ابشد، اماکن دارد کروانویروس انتقال  اصیلروش  ت غری مس تقمییارس  نیستند که جامعه علمی معتقد اگرچه

 ،به حداقل رساندن خطرات توانند برایمیانتخاابت  های برگزار کننده  هنادمصاب شود.  خود های چشم، بیین ای احامتالً دهانکردن ملس اب و سپس شده  ملوث ،ویروس

اطمینان حاصل کنند که  ،متاسهای بدون متطبیق میاکنزی  در صورت اماکن ابو  اکهش ایفته ،و دست زدن به اش یاء رای متاسبروی دست گرفته ات رضورت را  اقدامایت

 هاضدعفوین کردن دست برایرا دو گزینه زیر  سازمان حصی هجانو  امریاکامراض و پیشگریی مرکز کنرتول .  منایندمتاس میاب اش یاء  شدهتعقمی ی هادستافراد اب رصف 

 کنند:توصیه می

 ؛ و / ایاثنیه اب آ ب و صابون  ۲۰برای  حداقل انشسنت اکمل دس تصابون: آ ب و  ▪

 ها و سطوح.عفوین كردن دستضد برای یلهوالك در صدی  ۶۰ : اس تفاده از حملول حداقلیلهوالك  فیصدی ۶۰ حداقلحملول  ▪

 

سازمان  ؛اس تفاده شده استبوال ی ویروس ا اب ش یوع اخریمقابهل  برایفریقای غریب در آ   انتخاابت برگزار کننده   هایاز هنادبریخ  توسطدرصد(  ۰.۰۵ر )و حملول لک ندچ هر 

ختریت حملول اب مواجه شدن به حرارت و ای نور احامتل و مه ترتیب کنندگان آ ن به اکربران و  به دلیل آ سیب احامتیل» هاشسنت دست برایاس تفاده از آ ن را  حصی هجان

های سفید اب حملول متاسو سایر اکربران به دلیل  حصی، اکركنان بروز مشالکت تنفیس در بامیرانایفته است که درسازمان حصی هجان مهچننی . ۲۶کندتوصیه منی "آ فتاب

 .نیاز است در صد ۰.۰۵ اب فیصدی بلندتر ازلکور  هاا برای تعقمی کردن دست، ذلاستشده داده  ۲۷برای تعقمی کردن حمیط زیست گزارشور كننده ای لک
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 ثملو افراد اب اش یاء  شدن عروضجلوگریی ای اکهش م

نان حاصل ی اطم از بنی بردن عوامل بامیری  برایاش یاء و سطوح کردن عفوین از ضدهمم است ات ، اشاره شد دانکه در ابال ب هاهای ضدعفوین دستروشعالوه بر 

سودمی ، صد در ۰.۵ اکس یدوهایدروجن پر  دار، لهو الک  یصد در ۶۰های حملول :گونه مثالعفوین کننده )به های ضدصابون ای سایر حملولآ ب و این اکر اب شود.  

این ابید  ای ؛شودمیداده اجنام ( ۲۸است شده ش ناسایی کروانویروس مؤثر در برابر ماده دیگری که به عنوان  ای هر ماده ضدعفوین کننده  و صد  در ۰.۵ یداوریپولکاه

برای  ، مدت زماننشان داده شده است ۹صفحه جدول در که یطورهامن . شودویروس غریفعال برای یک مدت معنی بدون متاس ابیق مبانند ات  اش یاء ای سطوح

 . ۲۹بس تگی دارداش یاء ای سطوح  یتو مهچننی نوع حمیط و رطوبت به حرارت جداسازی اش یاء و سطوح 

برای مدت  تواند روی دس تکشالزم به ذکر است که ویروس میویل شود اس تفاده می ملوثافزایش حمافظت در برابر اش یاء و سطوح  برایاز دس تکش یکبار مرصف 

به طریقه های اس تفاده شده دس تکشو  شدهعوض  ها ابید مرتبأ  دس تکشو  ؛نکنندملس را  صورت خوددس تکش ابیق مباند و اکربران ابید هنگام پوش یدن  ترطوالین

 اطمینان حاصل کنند.  به مرد و زن خمتلفهای سایز اب  وسایل حمافظت خشیص موجودیتاز ابید  انتخاابت های برگزار کننده  هناددور انداخته شود.  مهچننی مصؤن 

 شود.اس تفاده از دس تکش ترجیح داده می ها نسبت بهضدعفوین دقیق و مکرر دست

 و سایر هنادهای مرتبط حصی نیهامهنگی اب مس ئول

طبق معمول کنند. مشرتک انتخاابت را اجیاد می مراکز معلیایت و حمیل میلتسهیل هامهنگی اب سایر مقامات  برایقبل از انتخاابت اغلب  انتخاابت های برگزار کننده  هناد

طیف  هاجادر بعیض حاصل شود؛ ویل اطمینان  برگزاری انتخاابت صلح آ مزیبوده ات از های خمتلف امنییت و اطالعایت سازمانارتباطات مسؤلنی این مراکز اکرثآ  مزیابن 

ابید حصی ، مقامات (COVID-19ویروس کروان )بامیری  در پاندمیی از مجهل حصت عامه هایحبران جرایندر .  کنندرشکت میخبش در این از هنادهای دولیت  وس یعی

 .داش ته ابش نددر این مراکز هامهنگی نقش هممی را بر عهده 

ابعاد زندگی  یبر مههویروس کروان  اب توجه به فراگری بودن تأ ثریمنایند، ویل را رهربی میبرای روند انتخاابت  هامهنگ یهاتالش انتخااابت های برگزار کننده  هناداگرچه 

خنست وزیر ای معاون رئیس که  یاکر هایمزاایی گروهشامل اند.  در آ هنا  رآ ییاج مسؤلنیترین ایهکه بلند پ منوده اندرا اجیاد ویژه  های اکریگروهاکرث کشورها   ،روزمره

انم برد.  چون احامتل  اطمینان از دسرتیس به موقع به بودجه الزمحصول و  سلسهل مراتب مراحلحذف توان از میاز مجهل  - ، بیشامر استابشددر آ ن شامل مجهور 

و  آ مادگی برای یشابید بر وظیفه قانوین خو  انتخاابت هنادهای برگزار کننده  ، رهربی طبعیت س یایس بگریید، عوض ماهیت اکماًل فینبه  یهای اکرگروهکه این  دارد

 د.نوکراتیک ممترکز ابش  میسازماندهی انتخاابت د

خویش را به حد اکرث فعال سهم  مترکز داش ته ات معده وظیفه روی سه ابید انتخاابت های برگزار کننده  هناد ؛شود ای خریمیرصف نظر از اینکه در هنایت انتخاابت برگزار 

از امهیت  ،زمان حبران حصت عامه در انتخاابتبرگزاری برای تنظمی و  های مسؤلهنادمهه  برایسه اقدام زیر بربند.  ایر هنادهای دولیت هبره اب س از هامهنگیرسانیده و 

 برخوردار است: خاص

 

حتت پوشش یت انتان را اکه متامی مراحل انتخاابیت و خطرات رس  حصت عامه اب مقامات و متخصصنی حصت عامه اتخطر مشرتک از ارزاییب یک  راه اندازی ▪

 :)به گونه مثالاجنام داده اند. برای سالمت انتخاابت قبل  انتخاابت  های برگزار کننده  ارزاییب خطرات است که هنادچندین این ارزاییب عالوه بر قرار دهد.  

 ؛(هاختطییک و ت جلوگریی از فساد، دس تاکری سیس امت

اکهش  پالن ، یکهای مشاهدهو گروهای جامعه مدین احزاب س یایس، هناداز مجهل از ارزاییب و مشاوره اب رشاکی اکری شده های حاصل اساس ایفته بر ▪

برای مسؤلنی انتخاابیت و سایر رشاکی اکری  مورد نیازمواد اضایف  هتیه  و  طرزالعمل هاو  لواحیدر آ ن در مورد تغیریات الزم در  ترتیب داده شود کهخطر 

های هنادمهچننی  . ۳۰در نظر گرفته شوددر بعیض موارد ممکن است اصالحات قانوین مه هجت ایفای نقش شان در این زمینه به تفصیل حصبت شده ابشد.  

 دارند.نزی  ت انتانیااکهش خطر رس برای آ گاهی دهی عامه در مورد اقدامات  هایبرانمهیک پالن برای نیاز به تدوین  انتخاابت برگزار کننده  

 دارد. انتخاابتو بودجه  تقومی بروز کردنبه احامتل زاید نیاز به اکر این   مدمغ شود. انتخاابتای بروز شدهمعلیایت  پالندر  خطر اکهشپالن  ▪
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 های قبل از انتخاابتاول: فعالیت مرحهل

 ریزی انتخاابیت و منابعبرانمه

 

 قانوین فرداتات دیگر در تقومی انتخاابت و مو تغیری انتخاابت  انداخنت تعویقبه مالحظات در مورد 

های در رویداد سزمینه انتشار وس یع ویرو شدن از مساعد ترسکشور اب در نظر داشت  ۶۰نزدیک به  ،اترس هجاندر رس( COVID-19ویروس کروان )اب گسرتش 

انتخاابت میل ، حصیوخمی ساخنت اوضاع برای و نگرفنت مسؤلیت  خطراتانتخاابت در کنرتول قناعت خبش مهچو  های برگزار کننده  هناد عدم تواانیی  وانتخاابیتبزرگ 

این ن اکما، اما ابشد  انتخاابیتنیدهندگان و مس ئول رآ ی حمافظت برایهبرتین تصممی  انداخنت ها، بعضأ  تعویق به  چننیگرچه ممکن است  . دنه اتعویق انداختو حمیل را به 

تعلیق روند انتخاابت و  برایای به عنوان هبانه حصت عامهتوانند از حبران رهربان می . ۳۱کند  و سوء اس تفاده از قدرت ابزس یایس ربددس ت برایرا  مه وجود دارد که راه

از  حفاظت برای هها تهنا راه حل ممکنانداخنت تعویق به اگر   اس تفاده منایند. ،کراتیک در یک حلظه اکماًل شکنندهومیآ سیب رساندن به اصول دشان و متدید اختیارات 

ارزاییب  انتخاابیت پریوی کنند. های انداخنتتعویق قانوین برای اداره  چننی به ابید از مقررات  حصت عامهو سایر مقامات  انتخاابت های برگزار کننده  هنادابشد،  شهروندان

برای یک زمان بعدتر ترتیب منایند.  دالیل  انتخاابیت رشاکیو  ت عامهحصمقامات اب هامهنگی  در صورت اماکن پالن برگزاری انتخاابت را درو را اجنام داده  اتخطر 

 ند. ابالغ كن به مردم  رااست ذینفعان مدنظر گرفته شده  برای حصت عامهاکهش خطرات  برایو اقدامایت كه اممی چننی تصمبتین بر اختاذ 

 اترخی انتخاابت در موردمالحظات 

سال  فصلیک در ابید انتخاابت  :مثالگونه به شود.  میدر نظر گرفته هوا آ ب و زایدی از عوامل از مجهل  تعداد ،انتخاابت برایحمدوده زماین ای  هنگام تعینی اترخیدر 

ها بامیری کهشود.  در صوریتخودداری  رسبس تهدر فضاهای آ هنا و از جتمع مجع شده دهندگان بتوانند در فضای آ زاد  رآ یتر برگزار شود ات  ابراینمک معتدل ای اب هوای 

مانند  هایویروس برایبلندتر درجه حرارت .  در نظر داش ته ابش ندرا  نیزمان این انقلترین فعال ابید نیمس ئول ،ها ای حرشات دیگر منتقل شوندانقلنی مانند پشهتوسط 

در پیدا کرد.  اکهش درجه حرارت  رفنتبلند  نزی اب ۲۰۰۳ در سال سارسنیست و گسرتش  مساعد ایزمینه ،شودمیخوردگی(  رسما) ز آ نفوالنزافوالنزا که ابعث بروآ ن

اما  بوجود آ ید؛در آ مریاک و اروپا ( COVID-19رسایت ویروس کروان )قدرت در اندک اکهش  شدن هوا ۳۲دارند اب گرم و مرطوبر انتظاکه بریخ از اکرش ناسان حایل

 برایدهد که دمای ابالتر به اندازه اکیف کره جنویب نشان میگسرتش این بامیری در نمی مالحظه خواهد بود ای خری چونقابل ست که آ ای این اکهش هنوز مشخص نی ات 

 اکیف نیست. انروکویروس همار 

-COVIDکروان )ویروس پاندمیی  برایسازمان حصی هجان  ابشد.  سازگار این بامیریانتشار  اب سریهای انتخاابیت نزی ابید تصممی در مورد اترخی برگزاری انتخاابت و فعالیت

، شدیدترین جامعه انتشار در( ۴؛ و یئخوشهموارد ( ۳؛ گندهپر ( موارد ۲؛ ( هیچ مورد۱: ۳۳بندی کرده استرا در چهار دس ته طبقهویروس  تیارس ، س ناریوهای (19

که های شدید سفر قبیل قرنطنی اجباری و حمدودیت اقدامایت از کشور ش ناسایی شده است.  ینقطهمرتبط در چندین  غری یئخوشهمورد که در آ ن چندین  کتگوری

 .سازدان ممکن میانتخاابت حضوری را  برگزاریشوند، اختاذ میها توسط دولتدر شدیدترین حاالت رسایت ویروس 

ارقام گزارش شده اعتبار داشت اب در نظر مقامات ذیصالح داش ته ابش ند.  در نظر  در کشور ای منطقه خودبامیری را مرحهل ش یوع ابید  انتخاابت های برگزار کننده  هناد

 ندچ نزویل قرار دارد.  هر ای و  اثبت، در مسری صعودی افراد مبتال به بامیریتعداد  که رس ندمی نتیجهاین  به ،یک کشور ای منطقه عات درو وقسری رشد توجه به اب و 

س ناریوی  نزولو رو به  ارقام اثبتویل به هر حال بامیری حمسوس است؛ جدید  جمو احامتل وقوع زیرا  ،امنیت انتخاابت را تضمنی کند به تهنایید توانیمناین متغری 

 آ ورد.می به ارمغانانتخاابت  برایرا تری بینانهخوش

 برایاگر تقاضا  در نظر گرفته شود. ابید  ،در زمان انتخاابتها شفاخانه ئه خدماتامتوقع ظرفیت ار کشور و مزیان  حصیهای اقبتظرفیت و ساختار سیس مت مر رساجنام، 

و آ ن را به مه  اضافه ابر کردهرا  حصیهای تواند سیس مت مراقبتکشور برسد، برگزاری انتخاابت میحصی به حداکرث ظرفیت ها در شفاخانه های هتویهو دس تگاه بسرت

 افزاید.یمحصی به طرف خود سوق داده و بر مشالکت حصی  حمافظت خشیص را نزی از مراکزوسایل از طریف مه برگزاری انتخاابت منابع  -سازد  مواجهسقوط 

 جتهزیات اضایف ومواد تدارک و هتیه ش ناسایی و مورد  درمالحظات 

نیاز به اجیاد یک رسی تغیریات در مواد و ای جتهزیات  انتخاابت های برگزار کننده  هنادهای از راه دور، به گزینه های حضوریروش انتخاابت از گزینهدر در صورت تغیری 

های پس یت ، هزینههای بیشرتبه پاکتنیاز غایب  پس یت ای دهیرآ یاوراق ، معریف ای گسرتش دهدمیکه چارچوب قانوین اجازه جای اتمثال،  گونهبه  خریداری شده دارند. 

هتیه و شوند، نیاز به آ نالین  داخل سیس متانتخاابیت های طرزالعملهنگامی که  دارد.  اضایفاکرکنان آ راء و اس تخدام و آ موزش طی مراحل  برایتسهیالت بیشرت  و

 موجود خواهد بود.  نزی ترمصئونجمازی  داری سیس مت عاملنگه



 

14 
 

اکهش  برایوسایل مورد نظر  تعدادیک  برایاضایف  به تداراکت جمبورانتخاابت  های برگزار کننده  هناد، یک گزینه ابشد انتخاابت حضوری که برگزاریوریتدر ص

مناسب،  مقداراب زمان معنی و  درمورد نیاز درایفت وسایل برای   .دنابش  می دهیرآ یو روز  و اکندیداها گاندهند رآ یثبت انم روند جراین بامیری در ت یارس خطرات 

 گسرتده ش یوع حاالت به خصوص در . ارزش بزسای دارد ،هرسعت ممکن وشفاف  بصورت تداراکتعرضه کننده و تمکیل روند های و هناد درستمنابع  ش ناسایی

های کترش  مؤقیت تعطییل بریخ از حمصوالت و برایتقاضای هجاین  افزایش به دلیلممکن است  تداراکت، زجنریه (COVID-19ویروس کروان ) پاندمیی، مانند امراض

متام وسایل مورد نیاز و حتوییل  از موجودیتگریی برای برگزاری انتخاابت قبل از تصممی مقامات انتخاابیت اتشود ن توصیه میبرایبنا  اب اختالل مواجه شود.کننده تولید 

 شود.  مدمغ  ،در کشورهتیه شده قباًل  دهیرآ یمواد  داراکتتعرضه و  ایزجنریه درایده آ ل ابید بطور مورد نیاز اقالم  ای عرضه. زجنریهآ ن اطمینان حاصل منایندبه موقع 

 :خواهند داشتبه لوازم زیر نیاز  احامتالً  دهیرآ یمراکز ( COVID-19ویروس کروان )یت ابرای اکهش خطرات رس بعمل آ مد، ذکر تکه قباًل طوری

سطوح عفوین کردن ضدبرای که  عفوین کننده اتئید شدهسایر حمصوالت ضدها و ردن دستعفوین ککه برای متزی کردن و ضد صابون ای حملول اب ترکیب الکهول ▪

های دارد که هنادبس تگی های حضوری و سایر فعالیت دهیرآ یان، مراکز مورد نیاز به تعداد رآ ی دهندگ حمصولهر  مقدار گرید. مورد اس تفاده قرار می

اگرچه احامتل مشارکت  (. دهیرآ ی حمالت اکرکنانثبت انم رآ ی دهندگان، آ موزش  هایرویداد :مثال کند )به گونهانتخاابت آ ن را پیش بیین می برگزار کننده  

را ابید برای حداکرث تعداد ممکن رآ ی دهندگان اهامتمات انتخاابت  برگزار کننده  های هناداب آ ن مه رسد، منیدر صد  ۱۰۰ روز انتخاابت به دررآ ی دهندگان 

 در نظر داش ته ابش ند. 

چانس انتقال کند و  همارمشخص از ذرات کوچک تنفیس )قطرات( را  یصد تواند درمی ،و پوش یده شود رتیبدرست ت صورتاگر ب :صورت ماسک ▪

اب توجه به موثریت  N95 ۳۴های تنفیسدس تگاه ،انحمدود حمصوالت در نظر داشت عرضه  اب  مطلوبیط ادر رش  اکهش دهد.  یاناطراف چننی قطرات را به 

 خوب است. ایگزینهیک  ،آ ن

هجاین این منابع، اب توجه به مکبود  ستند. ا مکک کننده ویل ،حمافظت مکرتی دارندخاصیت  N95های تنفیس های جرایح نسبت به دس تگاهگرچه ماسک ▪

انتخاابت  برگزار کننده   هایدهنا های جرایح اولویت مطلق داش ته ابش ند. و ماسک N95 های حصی ابید برای بدست آ وردن دس تگاه تنفیساکرکنان مراقبت

دسرتیس  و در صورت موجودیت بودجه و – انتخاابت نیدهی و سایر مس ئولن حمالت رآ یکناای برای اکر تکههای های دیگر از مجهل هتیه ماسکابید گزینه

شستشوی مناسب های ای، دس تورالعملتکههای ز ماسکدر صورت اس تفاده ا نظر بگریند. مدنزی ای برای آ هنا را هتیه ماسک تکهبه رآ ی دهندگان 

انتخاابت قادر به تدارک ماسک برای رآ ی  برگزار کننده   هایهنادکه در صوریت شود. به اس تفاده کنندگان تفهمی ابید ی آ ن، تطبیقبه ش یوه مطابق ها دست

 امراضو پیشگریی مرکز کنرتول های خانگی رهامنیی منایند.  ه ماسکای خرید ای هتیهای انتخاابیت، آ هنا را بر در وقت رشکت در فعالیتابید  نباشد،دهندگان 

(CDC ) ۳۵استپیشکش منوده های خانگی های را برای هتیه ماسکدس تورالعملامریاک. 

مثبت[ اب ویروس کروان مبتال ]تست الزم را حفظ کنند و در متاس مس تقمی اب رآ ی دهندگان  فزییکیتوانند فاصهل منی دهی کهی اکرمندان حمالت رآ یبرا ▪

(COVID-19 قرار دارند )مهچننی  در نظر گرفته شود.  ،شفاف صورتیی شیشههای پوش هبرت استکنند، که به رآ ی دهندگان مکک میای و اکرمندان

 را خبوانند. دهیرآ یهای اکرمندان مرکز لبحرکت به رآ ی دهندگان انش نوا ای مک ش نو مکک کند ات تواند میشفاف انزک نمیه های ماسک

های انتخاابیت جراین فعالیتدر ها و در صف فزییکیفاصهل مقررات حفظ ایت عتواند برای ر میاس تفاده از طناب، ریسامن، برچسب و نوار تدابری برای  ▪

از طریق  وسایلاین اماکن دارد  شود. توصیه می دهیرآ یدر هر مرکز فوق موارد  داس تفاده از یک ای چن ،مراجعنیهای صفبرای حفظ نظم  مکک کند. 

نوارها  توانس نجش شود.  میمناسب آ ن به هبرتین شلک توسط مقامات  مقدار ،دهیرآ یجتربه قبیل در روند توجه به هتیه شود و اب  ،و اب هزینه اندکحمیل 

برچسپ اب  مکک کند.  ،که در خط ایس تاده اند مناسب بنی افرادیفاصهل در حفظ پیوند داد ات  یتدر فواصل شش ف  ها ای ریسامنها به طناب را هاای تکه

الزم بنی  فزییکیابید از رعایت فاصهل ها صف گانل کنندوکنرت مهچننی  مشخص کرد. را هر خشص در قطار توقف توان موقعیت بر سطوح میتیپ نوار ای 

 اطمینان حاصل کنند. رآ ی دهندگان

ثبت انم رآ ی دهندگان، انتخاابت از مجهل روند ند در جراین مراحل خمتلف توان می ،در صورت موجودیت ،شفافل های ئاههای شیشی ای سایر  حصار ▪

مانع رس یدن  نزیو  منودهانتخاابیت و رآ ی دهندگان مانع حمافظیت اجیاد  مس ئولنی، دهیرآ یحمل کنان رآ ی دهنده بنی اکر  ورقرآ ی دهنده ای امضای  تصدیق

و افراد ابید از متاس اب آ هنا  هشد ضدعفویناین موانع ابید به طور مکرر اب حمصوالت مناسب مهچننی  . دیگر شودخشص به یک خشص مننت از قطرات 

 خودداری کنند.

اب آ هنا  انتخاابیت در نظر گرفت ات از متاس مس تقمی نیو دیگر مس ئول دهیرآ یتوان به عنوان یک روش احتیاطی برای اکرمندان حمالت را می دس تکش ها ▪

هر جفت دس تکش ابید شود.  اری ددس تکش ابید از متاس به چهره خود موجودیتات زماین جلوگریی صورت گرید؛ ویل و اش یاء ملوث  رآ ی دهندگان

 معموال   هاویدس تکش  بس تهیک  دهیرآ یهر حمل اکرکنان ات برای  شودمیفقط برای مدت کواتهی پوش یده شود. در صورت مساعد بودن منابع، توصیه 

های اس تفاده شده ابید به طور متام دس تکشتبدیل منایند.  را خود دس تکش  کنان ابرهااکر ات  شودمیاین اکر ابعث تدارک دیده شود.  جفت دس تکش  ۵۰

تخاابت نسبتًا که معروضیت رآ ی دهندگان در متام مراحل ان یئاز آ جنا شوند. انداخته بس ته در صندوق های رس اکمل و اب اطمینان دور ساخته شده مناسب 

اس تفاده از دس تکش .  ۳۷مؤثر و معیل استانتخاابیت  هایفعالیتقبل و بعد از  هادستعفوین ضد در عوض شودیتوصیه منآ هنا دس تکش برای  ،انچزی است
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 هادستعفوین کردن ضدسوی مه و از  شودمیآ هنا  صورتبه سطح مننت و  هادستص داده و منجر به متاس بیشرت اشخارا به اکذب احساس مصؤنیت 

ها صورت که اس تفاده میلیوین دس تکشآ ن مه زماینسازد  اخته نشوند، چانس خطر را بیشرت مکه بطور دست دور سدر صوریتو سازد؛ را مک و دشوار می

 گرید.  

ی پوسرتها . شودمیتوصیه  به شدتبرای رآ ی دهندگان و سایر رشکت کنندگان های عامه در متام رویدادحصی  هایدس تورالعمل مزین اب مواد آ موزیش ▪

 انتخاابت ابید اب مقامات نیمس ئول منایش داده شود.  دهیرآ یدر داخل و خارج از مراکز  های میل کشورهای روشن به زابنحاوی تصاویر واحض و پیام

بس یاری از این مواد که به احامتل زاید های مس ئول در متاس شوند.  منایندگیاب برای هتیه آ هنا  و منودهمهاکری تر برای انتخاب پوسرتهای مرتبط  ت عامهحص

 یگان در دسرتس قرار گریند.ابصورت ر  امللیلبنیهای میل و توسط هناد

حصی ساده اما در  هایدس تورالعملحاوی  دهیرآ ی تقبل از رس یدن به حمالدر ارتباط به انتخاابت ابید  مفاهامت عامهو سایر  و تلویزیوین یرادیو هایپیام ▪

ها ابید اب این پیام . کرد ایفتدردهندگان"  رآ یدر خبش "آ موزش  توانمیرا در این مورد جزئیات بیشرت  . ابشد دهندگان رآ ی برایعنی حال هدمفند 

از  هایپیامدر ها پیاماین  اب گنجانیدنحاصل شود.  خدمات عامه اطمینان  هایپیاماب سایر بودن آ ن سازگار ات از  دنهتیه شو  ت عامهحص مس ئولنی اکریمه

 ،اشارهزابن از اس تفاده  از قبیلل دسرتس قابهای قالب ها ابید درپیامرا اکهش داد.  بودجه کرس  توانمی های قبیلرسانهطریق  قبل هتیه شده و نرش آ ن از

های و سایر گروه ، معلولنیرس یدن به زانن، جواانن برایموجود های لانی ابید از چ  نرشایتهای راهربد شوند.  هتیههای حمیل فونت بزرگ و مهچننی به زابن

 .اس تفاده کند گان مکرتمنایند ابسنیت 

ویروس کروان و بعیض از کشورها در جراین ش یوع اثبت شده بوال در غرب آ فریقا مفید ی اویروس در هنگام ش یوع  متاسبدون رت( مامر ت)ها  س نجت حرار اگرچه 

(19-COVID )ئه مناینداار را  ۳۸مثبت ای منفیاکذب معلومات ند توان میها س نجحرارت  است.  مفید مکرت مراحل بعدیاس تفاده از آ ن در منوده اند ویل اس تفاده  از آ ن 

 اعراضکه تب یکی از در حایل تشخیص دهند.  عرضرا در افراد بدون  انتان اعراضند توان یمن نزیو  کرده ابشدادویه اس تفاده از ل تب وکنرت  برایه خصوص اگر فرد ب -

ویروس کروان مثبت اب تست دهد که افراد اخری نشان می شواهد  ساری نیستند. ،نشان ندهنداز خود بامیری را  اعراضکه ات زماین ملوثبوال است و افراد ی اولیه ا

(19-COVID )ها نباید س نجحرارت ، در مواردی که منابع مکیاب هستند خصوصاً . ۳۹ندده ل میانتقامه ویروس را به دیگران  یل اب آ نابش ند و اعراضند بدون توان می

 در اولویت ابش ند.

 

 های اضایفبودجه و هزینه در موردمالحظات 

سایر رود که آ ن می احامتل بامیری ش یوع حنوهنظر به  . های اضایف نیاز داردههزینبه ابید در نظر داش ته ابش ند که متام منابع فوق اذلکر  برگزار کننده انتخاابت هنادهای

جدید تهنا هتیه وسایل  تأ  عالو  . شودمیها یش قمیتو افزا مواد قوه منجر به مکبودطور ابالباین اکر که  به مهنی منابع نیاز داش ته ابش ند ها در کشور ای منطقهسازمان

یک ش یوع  هنگامدر به صورت حضوری انتخاابیت مراحل ای  هافعالیتکه  .  زماینشودمیوده افز  به انتخاابت حصییک حبران از ابعث که قابل توجه نبوده  هایهزینه

ممکن است  در نظر بگریند.  الزم بنی رشکت کنندگان فزییکیاکهش جتمعات و حفظ فاصهل را برای  هایروشابید  انتخاابت برگزار کننده   هنادهای ،شوندمیاجنام بامیری 

های گروه تنظمی برای دهیرآ یحمالت کنان اکر برای   بیشرتجلسات آ موزیش بیشرت، سازماندهی و تسهیلمدت  برایمراکز ثبت انم  ابز نگاه داشنتها شامل این راه حل

در  جدید آ موزیشرشایط و  مراحل تعدیل شدهاب توجه به  عالوه بر این  ابشد.می فزییکی رعایت فاصهل الزم برایی بزرگرت هاماکن کوچکرت در هر زمان معنی و اجاره

 .دهدمیرا افزایش  هاهزینهبدون شک  اهامتماتمهه این خواهند داشت.  آ موزیش به زمان بیشرتی نیاز  هایبرانمه، حمافظت خشیص هایروشاز  درستمورد اس تفاده 

 مهاکر هنادهایرشاک و در صورت ازداید، از  د ای خری؛دار را  آ نتواانیی پرداخت  که را در نظر گرفتهاضایف  هایهزینهابید متام این  انتخاابت هنادهای برگزار کننده  "

  ."هامهنگی کننداب مس ئولنی حصی بندی اقدامات مشخص اولویترا پوشش داده و برای ش ناسایی هممرتین نیازمندی و خارج از بودجه  خواس ته شود ات مصارف

ممکن بگرید، در این صورت حضوری  اتجتمع و اجتناب از انتخاابیت و معلیایت هایفعالیتاز  بر رصف نظر کردنتصممی  انتخاابت برگزار کننده   هنادهایاگر  رساجنام

، های آ نالینسیس مت ایبر ابید  انتخاابت برگزار کننده   هنادهایمثال گونه به شود.   یکجا نالین(آ  ) دور گزینه های از راهای هزینهدیگر اب یک تعداد مصارف است 

هنادهای برگزار  رسمایه گذاری کنند.  -اطمینان از اس تفاده مرشوع از این منابعحصول  برایو اقدامات امنییت پ س یت  ارسالمواد برای ها و رمو ، فجمازی هایآ موزش

خواس ته شود ات مهاکر  هنادهایرشاک و در صورت ازداید، از  د ای خری؛را دار  که تواانیی پرداخت آ ن را در نظر گرفتهاضایف  هایهزینهانتخاابت ابید متام این  کننده  

 .هامهنگی کننداب مس ئولنی حصی اولویت بندی اقدامات مشخص را پوشش داده و برای ش ناسایی هممرتین نیازمندی و خارج از بودجه  مصارف

 

 

 انثبت انم انمزد
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 پستاز طریق انمزدان ثبت انم در مورد مالحظات 

چاپیی ای  اوراق انتخاابت برگزار کننده   هنادهای . بسازدرمسی را در انتخاابت  سازد ات مشارکت خودرا قادر میمس تقل  اناحزاب س یایس و انمزد ،روند ثبت انم انمزدان

شده در  داده معلومات چونكنند. می یهاس تفاده در روز انتخاابت هت  برایرا  -گرفته شده است ثبت  زمان که در احزاب و انمزداینمعلومات  در برگرینده   -الکرتونیکی 

 برگه   و تولید ش بودنر پذیقابل ند بر توان میابشد زیرا اشتباهات درست  معلوماتبس یار همم است که متام  أ  بن ،شودمیاس تفاده  دهیرآ ی بر روی برگه  هنگام ثبت انم 

 تأ ثری بگذارند. دهیرآ ی

حضوری  به شلک ای تمکیل شده پستاز طریق  ات حد زایدید توانمیثبت انم روند  ،انمزدانثبت انم  ایبر  انفذهانوین به سیس مت انتخاابیت کشور و چارچوب ق نظر

برای طی مراحل  نیمس ئول نزیو  انو این خطرات نسبتًا به سادگی توسط متقاضیآ ورد به ابر میمتقاضیان  برایی را مکرت حصیخطرات  پس یتارسال  گزینه   اجنام شود. 

" دهیرآ یحمل  معلیاتکه اب جزئیات بیشرت در خبش "یطور –کنند ابید پس از امتام مراحل می یپررا خانه  هارمو افرادی که ف  .استقابل کنرتول  انمزدان،ثبت انم 

در دسرتس  هااگر چننی پاکت  چسپ ابش ند.خود بطور مطلوب برگش یت ابید  هایو پاکت منایید ینعفوخود را ضد یهادست - استشده مورد حبث قرار گرفته 

اسفنج مرطوب از به گونه مثال اس تفاده  - بدیل مصؤن روشش هناد ی و پ  هابسنت پاکت برایاس تفاده نکردن از لعاب دهن  برایهشدار دهنده  هایدس تورالعمل، دننباش  

و  منایندابید از دس تکش اس تفاده  کنندمیدرایفت را از طریق پست  ارسایلهای پاکتکه  مسؤلیین . پاکت چاپ شوندابید روی  -فعال کردن ساحه چس پدار برای

 رعایت کنند.را  در مرکز فزییکیفاصهل و  صورتمتاس اب داری  خود، یهادستول های ضدعفوین کوپروت

 ثبت انم انمزدان برایحضوری مراحل  مورددر مالحظات 

 برگه   برایعکس گرفنت ای  هاهرمو فامضاء ، ارائه اصل اس ناد رمسی مربوطه و زمان تعینی شده مبنظوردفرت  در آ هنا فزییکیمزدان نیاز به حضور بیشرت مراحل ثبت انم ان

 وقتدر .  بنابراین شودمیدر هامن حمل  افراد بیشرت تعداد که سبب افزایش نزی نیاز استشاهد حزب س یایس ای  مناینده  حضور ، در بعیض موارد ۴۰ند.دار  دهیرآ ی

 هایروشو  خارج ای داخل ساخامتنکش یده در صف  افرادبرای  فزییکیفاصهل ابید  انتخاابت کننده   برگزار هنادهای مسؤلنی ،ثبت انم حضوری انمزدان براینتخاب ماکن ا

 شعبه مربوطهقبل از ورود به ابید متقاضیان در حال اجنام وظیفه تنظمی منایند.  اکرمندان  را برای فزییکیمناسب و فاصهل را در نظر گرفته ورود و خروج مناسب 

 داده شوند. شانمرتبط نزی ابید ن  هایدس تورالعملاب  پوسرتها . رعایت کنندرا  هادستکردن عفوین ضد مناسبهای ش یوه

در زمان  انمزدان ات یکجا کرده اند نزی الزم دارندمکپیوتری  رآ یدهیساختار اوراق اب از پیش را سیس مت های ثبت انم انمزدان که  انتخاابت برگزار کننده   هنادهایمهچننی 

ثبت برای مکپوتری از یک سیس مت  ی کهدر دفاتر( COVID-19ویروس کروان ) رسایت اکهش خطراتبرای  كنند. امضا را  آ ن ،سیس مت آ هنا در خشیص ورود معلومات

 "گاندهند رآ یدر خبش "ثبت انم از تدابریی که  ،عکساخذ و  هافورمهجتهزیات فین، تبادل مناسب اس ناد، امضای اکربرد در هنگام ابید کنند اس تفاده میانم انمزدان 

رعایت اطمینان از حصول  برایرا  مواردیابید  انتخاابت برگزار کننده   هنادهای، انمزدانثبت انم  برایدر هنگام هتیه دس تورالعمل  . ذکر شده است، اکر گرفته شود

پوش یدن  به انتخاابیت سؤلنیمتقاضیان و م  ،توجه به تبادل مكرر اس ناداب  در نظر بگریند.  متامی مراحل در تنفیس حفظ الصحهو  هادستکردن عفوین ، ضدفزییکیفاصهل 

 . شوندمیتشویق  هنگام گرفنت عکسدر  فزییکیحفظ فاصهل  وو احامتاًل دس تكش ماسک صورت 

  انمزدان ثبت انم در زمان حامییتامضاهای  مورد مالحظات در

به  به صورت حضوری و ایداشت آ ن ءاران امضامجع آ وری هز پیشکش منایند.  ط را یادهندگان واجد رش  رآ ی هایحداقل تعداد امضاجمبور اند بلقوه  انمزدان معموال  

می  ءاش یا جمبور به متاس اب یکدیگر و کنندگان زیرا مجع آ وری کنندگان و امضا ؛کندویروس اجیاد می به کروان مبتال شدن برایدفرتچه های امضا خطرات زایدی را 

ها به صورت آ نالین اب اس تفاده  امضاات ای اجازه دهند و  دادهنیاز را اکهش  تعداد امضاهای مورد دنتوان می انتخاابت برگزار کننده   هنادهای، در صورت اماکن ابش ند. 

 مجع آ وری شوند. های مصؤنش بکهاز 

 انتخاابیت مبارزات

 نوینهای سنیت و رسانهءمورد مبارزات  در مالحظات

 ممکنو داش ته  هابه رسانهکه در اریکه قدرت قرار دارند دسرتیس بیشرتی  یافراد هر چند انتخاابت عادالنه همم است.  برایانتخاابیت  مبارزات مساویهای فرصت

یت حمدودجراین قرنطنی و  اندک درمنابع اب  انو انمزد جدید ان، انمزداپوزیس یون مطرح شدن کهحایلبیشرت ظاهر شوند؛ در  حصت عامه هایحبرانجراین در است 

ها در حمدودیتو این  هبود انمرد هابریخ از مست برحال اراکنیاکرث  در بس یاری از کشورهااحامتل دارد   خواهد بود.تر  در بنی مردم دشوار های اجامتعیگردهامیی

 سازد. تر دشوار رامتقاضیان زن و انتخاب  مطرح شدنزمینه ممکن است  انتخاابیت، مبارزات
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برای مبارزات انتخاابیت معیل شود.  مقررات امور مایل  وداش ته ها دسرتیس منصفانه به رسانهانمزدان و احزاب  مهه  مس ئهل  حایز امهیت این است ات ، طیاچننی رش در 

وده و آ هنا را برای من تسهیلهای دولیت و خصویص رسانهها را در هامهنگی اب در رسانه حضور برای دسرتیس احزاب و انمزدان ندتوان می انتخاابت برگزار کننده   هنادهای

ند توان می برگزار کننده انتخاابت هنادهایمهچننی  . فرامه گرددانمزدان جدید به س یایس  دیدگاهارائه  برایفرصیت ات تشویق منایند بیشرتی تلویزیوین  هایمناظره راه اندازی

 هزینه ثبت انم. ثال خبششدر نظر بگریند، م  انتخاابیتهای رقابت برایاندک بع اب منا انمزداین برایرا  امتیازایت

جراین  خطر دراکهش مشخص  هایروشدر مورد  مقامات حصیاب را هجت هامهنگی  ند احزاب س یایستوان می انتخاابت برگزار کننده   هنادهای، اماکن ات جای

 های مطبوعایت و سایر رویداد هایتبرصه، هاناظرهم ها وجود دارد.  در این روشدر مورد مبارزه اب بامیري  مطمنئ شوند كه پیام اثبت تشویق منوده و شان هایفعالیت

از رشکت کنندگان ابید حداقل شش فوت  . اس تفاده کنند خطراحتیاطی ویژه در زمینه اکهش  تدابریابید از  شوندمیالین پخش ، تلویزیون ای آ نرادیو که از طریق

اس تفاده حصی ابال توضیح شده است،  هایروشکه در )خمصوصًا ماسک صورت(  وسایل حمافظت خشیصدیگران از  هنگام نزدیکی ابدر و  فاصهل داش ته ابش ندمهدیگر 

دسرتیس به مطالب از امهیت بیشرتی برخوردار  برای هزابن اشار ها و مرتمجنی پذیر نیست، زیرنویسن لب در هنگام پوش یدن ماسک اماکنکه خواندیئ از آ جنا  .کنند

ها از به خصوص هنگامی که رویداد د. گرد عفوینضد تولید کنندهطبق دس تورالعمل ابید و میکروفون  بوردکی یش، های الکرتونیکی مانند صفحه منادس تگاه هستند. 

و اقدامات  ش تهگذاجبا ، ابید یک مثال خوب به عنوان رهربان ای تأ ثری گذارانآ هنا و شده ، رشکت کنندگان ابید بدانند که رفتار آ هنا مشاهده شوندمیپخش  ویدوطریق 

 روی دست گریند. اکهش ش یوع بامیری را  برایاحتیاطی مناسب 

 

 حضوریجتمعات معومی  مورد در مالحظات

، رویدادهای اندوضع منوده ( COVID-19ویروس کروان )گسرتش جلوگریی از  مبنظوردر اجامتعات  افرادجماز های را در مورد تعداد ها حمدودیت بیشرت کشور هر چند

 یک سلسهل پیش هنادات ذیل ابید پیگریی شود.  ها،برای تدویر چننی رویداد اجازه مقامات در صورت . ندآ مده ا به حالت تعلیق درتقربیأ   هامانند راهپامییی انتخاابیت

برگزار  هنادهای، اب این حال . ابشدمیانتخاابت  برگزار کننده   هنادهاینظارت دشوار و معمواًل خارج از  مبارزات انتخاابیت هایفعالیتل اجامتعات معومی و سایر وکنرت 

 یت بامیریااکهش خطر رس  ه اساساتکرا ای برانمه آ موزیش آ نالین و  ورکشاپیک اجامع،  ت عامهند اب مهاکری مقامات حصتوان می ایسای احزاب س ی انتخاابت کننده  

مهچننی احزاب س یایس ابید اب هامهنگی مقامات داش ته ابش ند، حامیت مایل مناید.  را  موضوعاتفرصت مطرح کردن سوالات و و انمزدان ابشد نظر گرفته شده دآ ن م در

 راهپامییی جرایندر بنی افراد  فزییکیصهل رعایت فاابید مس ئولیت  انتخاابیت شان های و تمی انمزدان معومی را ش ناسایی کنند.  اجامتعات برای، مواد آ موزیش مناسب حصی

را به عهده داش ته ابش ند.  در فضاهای بس ته  هافعالیتاجنام  ها در صورتساخامتناز ورود و خروج حصی  هایروشرعایت از افراد در معرض خطر و حمافظت ، ها

افراد در داخل و  حرکتوج و در هنگام خر رعایت نظم و فاصهل  ،قبل از ورود یلهوهای الک اب آ ب و صابون ای حملول هادستکردن ابید شامل ضدعفوین  هاروشاین 

اجامتعات رشکت در  برایها انمه دعوت متام . ه ابش نددیرشکت کنندگان ابید ماسک صورت پوش  ابشد ات از متاس اب یکدیگر جلوگریی شود.  مهچننی خارج از ساخامتن 

شده ابشد.  مهچننی  بیانرشکت در آ ن  برای الزم حصی هایدس تورالعمل اتابشد  اگاهی حصیخبش  یار ابید دا شوندمیارسال توسط احزاب و انمزدان که ی معوم

و هر نوع خویش حامیان اب ادن دست د ،هنگام نزدیکی به دیگران، مانند پوش یدن ماسک در حصیخسرناانن ابید از متام اقدامات احتیاطی توصیه شده از سوی مراجع 

 اب افراد اجتناب منایند.متاس مس تقمی 

 خانه به خانه  انتخاابیت مورد مبارزات در مالحظات

 وادها و سایر مپوسرت انتقال در زمان نزی و  فردبه  فرد متاس ساخنت حمدود مبنظور اکهش خطر تدابری ابید دهندرا اجنام میانتخاابیت خانه به خانه  مبارزاتافرادی که 

ماسک ای آ هنا ابید از  . بس یار همم است اب دیگران شدن مبلغنی در هنگام مواجهتوسط  مصؤن ایت فاصهلعر  شد ذکرکه در ابال یهامنطور کنند.  را پریوی ،تبلیغایت

، ترک مواد در خارج از درب مثال گونه)به در هنگام حتوییل مواد را معیل منایند. غری رضوری  متاس اکهش هایروشمنوده و اس تفاده  وسایل حمافظت خشیصسایر 

 مس تقمی آ هنا به ساکننی( سپردن عوضبه مزنل 

مشارکت ای نتاجی در مزیان دس تاکری  برایمربوط به بامیری که  افواحاتو  (COVID-19 )ویروس کرواناندرست در مورد  معلومات مورد درمالحظات 

 دگری تخاابت مورد اس تفاده قرار میان 

و تالش منایند ات اب بزرگ جلو سعی  - نیو خمالفدر قدرت اراکنی  - طرفدو هر  انانمزداماکن دارد  های همم تبلیغات انتخاابیت است. حمتوای پیام رساین از دیگر جنبه

ات اب  کنند تالشممکن است انمزدان  ،مثال ه گونهب . ۴۱بربند س یایسو ترس مردم در این مورد، سود  در جراین حبران حصت عامهدادن تغیریات در روند انتخاابت 

رود حامتل رآ ی گرفنت اندک شان میکه ا -مشخص مناطق بعیض در را دهندگان  رآ یمشارکت مزیان  ،انتخاابتجراین در متبال شدن به مرض خطر بزرگ جلو دادن 

برگزار  هنادهایبنابراین به مربوط است.  گروه  آ ن این بامیری ابگوای که دست بزنند  افواحایتبه های خاص گروهوابس ته به هجت آ سیب زدن به انمزدان ای  اکهش داده -

در اصول در این مورد یک خبشی را ای  و منوده ترتیبرا ( COVID-19ویروس کروان ) برای فتارر اب احزاب س یایس اصول ات یکجا  شودمیپیش هناد انتخاابت  کننده  
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متخلفنی را ش ناسایی کرده و  ات منودهنظارت از نزدیک را مبارزات انتخاابیت  چننیمه   .جمازات شوند ،کنندمیاصول آ ن را نقض این افرادی که  ات ،رفتار موجود بگنجانند

 کنند. تطبیقابالی شان حترمی ها را 

 دهندگان رآ یآ موزش 

 آ ن احتیاطی  تدابریبامیری و از دهندگان  رآ ی ساخنتاگاه مورد  درمالحظات 

به  و اشرتاک کننددر روند انتخاابت اب حفظ سالمت خویش چگونه ات دانند مردم میحاصل شود که اطمینان  تعلمی دادن در این مورد یک مس ئهل اسایس است ات

نیاز به دانسنت  دهندگان رآ ید، نقطه پااین دهند.  توانمیکرده مشاركت را تضعیف که مزیان  دهندگان و سایر ذینفعان رآ ی،  انتخاابتنیمس ئول در بنی اساسترس یب

تدابری اختاذ اقدامات و  در مورد متامی ابید انتخاابت برگزار کننده   هنادهایدارند.  مهچننی آ ن را  ت و چگونگی جلوگریی ازیا، حنوه رس مورد ویروسمعلومات اسایس در 

یر ها و سا ویدیو، آ موزیشهای پوسرت  . ارایه منایند یر ذینفعان انتخاابیت، توضیحات روشنادهندگان و س رآ یسالمت  حفظو ویروس شده در هجت اکهش خطرات 

منترش و در معرض دید مردم قرار  ،انتخاابتجراین افراد در  اجامتع هایابید در مهه ماکن (COVID-19) کروانویروس  تیارس به  راجع های خدمات معومیاطالعیه

در مورد منایش پوسرت و ابید  انتخاابت برگزار کننده   هنادهای یمیدا دفاترو  دهیرآ یحمالت ، م انمزدان، دفرت ثبت انگاندهند رآ یهر ماکن ثبت انم  برای داده شوند. 

 .خایص داده شود هایدس تورالعملحصت عامه  هایپیامسایر 

 :ذیلموارد از مجهل ،  ۴۲مطالعات حصی پریوی کنندها در روشانتخاابت ابید هنگام هتیه مواد آ موزیش از هبرتین  برگزار کننده   هنادهای

ایدآ وری و  :مثالگونه )به به یکبارگی پیشکش نشود:  بیش از سه ای چهار دس تورالعمل در یک زمان ات یک مورد حبث روی ها:کردن تعداد پیامحمدود  •

 .پوش یدن ماسک صورت( ،تنفیس الصحهحفظمترین  ،صورت ای سطوح غری رضوریبه  متاسعدم  ،هادستعفوین کردن در مورد ضد حصیدس تورالعمل 

این که چه اکری  نهکنند مترکز  چه چزیروی  رآ ی دهندگان گفته شودنرم و مالمی به  صداییک  اب اکربرد اجنام دهند: چه اکری ه شوددهندگان گفتبه رآ ی  •

"دس تان خود را هبرت است گفته شود  را ترک نکنید" دهیرآ یاتن رآ ی ندهید ای حمل  یهادست"بدون متزی کردن به جای  :مثال گونه)به . را اجنام ندهند

  ("منایید متزی دهیرآ یقبل و بعد از 

غری رضوری  اختصاراتای  اتو خمففای ختنیکی علمی ز زابن ا  شود.لکامت ساده ای آ ش نا اس تفاده  ، از مجالت کواته ووضاحت بیشرت برای انتخاب لکامت: •

 . مهچننی زابن ابید از نظر فرهنگی مناسب ابشد.شودخودداری 

تصاویر  . شودکند، اس تفاده به سالمیت را منعکس می مربوطری که رفتار و تصاوی ابش ند شهای که به راحیت قابل خوان و اندازه حروفاز  انتخاب تصاویر: •

 نزی قابل قبول ابش ند. و از نظر فرهنگی چاپ شده بتواند  بزرگاب اندازه های  د اتنداش ته ابش  ابال دید  قابلیتابید 

 رایان بدهندگ رآ یابید از طریق آ موزش  انتخاابت برگزار کننده   هنادهایمهچننی 

جترید شده های علیه گروهانگزی نفرت  انو خسناندرست معلومات  مبارزه اب تبلیغ

 بپردازند.

 

 

 

 

 

 

 

 جدید انتخاابیت مراحلدهندگان در مورد  آ یر  ساخنتگاهی مالحظات در مورد آ  

ش یوع ایبوال در انتخبات  مواد آ موزیش در جراین

 لربای ۲۰۱۴
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مطابق ات  در آ ن وجود دارد، آ گاهی اکمل داش ته ابش ندتغیری احامتل اجیاد که از روند انتخاابت  حهلمر هر  در مورد ش یوع آ ن، بلکه ویروس و حنوه   نه تهنا در مورد مردم

 کنانخود را به اکر  هوییت اس نادمبنظور جلوگریی از ملوث شدن، از این بعد دهندگان  رآ یاگر  :مثال گونهبه خویش را روی دست گریند.   حصیاحتیاطی  آ ن تدابریاب 

 خدمات عامه و سایر اکرزارها هایپیاماز طریق از قبل  ،دهندگان رآ ی تفهمی برایجدید  هایدس تورالعملس پارند، ابید در مورد تصدیق ش ناخت آ هنا انتخاابت منی

 هنادهایمهچننی  توضیح داده شود. روشن دوابره بصورت  ندان حمالتتوسط اکرم دید و ای در صورت لزوم  نرش شده دهیرآ ی تحمال بر عالوه در توضیح داده شود؛

دستیایب  برایو اطمینان حاصل منوده  جترید شده أ  اغلببه جوامع  از آ موزش رآ ی دهندگانها سازماندیگر  و جامعه مدین هنادهایبرگزار کننده  انتخاابت در هامهنگی اب 

 .شودرسمایه گذاری اشاره و زابن ها زیرنویساز مجهل ها پیام

 نسبت به حنوه   ابید انتخاابت برگزار کننده   هنادهای، دهیرآ یای  انانمزدمعریف  ،دهندگان رآ یثبت انم  از مجهل هافعالیت برای بدیل هایروشدر صورت اس تفاده از 

در مضن برای  ابش ند؛مهراه  مفصل هایدس تورالعملاب  وای پس یت ابید ات حد اماکن ساده ی آ نالین هافورم ابش ند. بس یار متوجه  مردمجدید به  هایدس تورالعمل تفهمی

در بنی جدید ممکن است  تکنالوژیو ها معریف روش تعقیب گردد.  مردم های دیگری ازای تضمنیاجراات مردم در این مورد، اب امییل های تأ ییدی حصول اطمینان از 

 معلوماتشفافیت  هجتین ااز   .شوندمییک ای چند طرف از تضعیف مرشوعیت این روند هبره مند جوامع جدا شده سوءظن اجیاد کند که گوای به خصوص در  مردم

 .امهیت داردپذیرش نتاجی بس یار  برای روشهای جدید،اب تفهمی  مردم و پش تیباین

یک ای چند طرف از تضعیف مرشوعیت جوامع جدا شده سوءظن اجیاد کند که گوای به خصوص در  در بنی مردمجدید ممکن است  تکنالوژیو ها ریف روش"... مع

 ".امهیت داردهای جدید، برای پذیرش نتاجی بس یار روشاب تفهمی و پش تیباین مردم  معلوماتشفافیت  هجتین ااز   .شوندمیاین روند هبره مند 

 دهندگان رآ یثبت انم 

 دهندگان رآ یثبت انم  مورد حمالت در مالحظات

، اس تفاده ۴۳ها صد از کشور در ۳۶آ  حدودکه توسط  روشساده ترین  . کشور دیگر متفاوت است اتدهندگان از کشور  رآ یثبت انم  برایهای قانوین چارچوب

بدست ای سازمان مالیایت کشور  سنفو دهندگان را مس تقامیً از سوابق ثبت احوال  رآ یست مربوط به ل  معلومات انتخاابت برگزار کننده   هنادهایاین است که ، شودمی

، پیام کواته (پوس تهپست الکرتونیکی )از طریق  و آ هنا رامنوده مشخص ط یادهندگان واجد رش  رآ ی برایرا  دهیرآ یمراکز  ،انتخاابت هناد برگزار کننده  آ ورد.  سپس می

جمهل از منمس تقمی  بصورت حضوری ای غریجع انتخاابت او مر  قوهبلدهندگان  رآ یبنی  معلوماتها، تبادل اما در بیشرت کشور . سازدمطلع میخویش های ب سایتیای و 

 گرید.انم آ نالین رآ ی دهندگان صورت می ی پس یت ای ثبتهافورمطریق 

و احزاب س یایس  انتخاابت برگزار کننده   هنادهایزیرا گردد؛  اتجتمع د منجر بهتوانمیبه خصوص در آ غاز و پااین دوره ثبت انم  دهندگان رآ یبریخ از مراحل ثبت انم 

 استحضوری  دهیرآ یخطرات دهندگان شبیه  رآ یحضوری ثبت انم  در مراحل شاملگرچه بیشرت خطرات  . اندازدبه راه میدهندگان  رآ یثبت انم  برایرا  حتراکت

، تعداد عالوه بر این کند. روز ثبت انم می عنی معمواًل در اندک یافرادزیرا است؛ تر رنگ مک بطور قابل مالحظهاحامتل این خطرات در بنی رآ ی دهندگان قبیل  ویل

فاصهل  از مهنی رو رعایتو مک بوده و منایندگان احزاب نزی در هنگام ثبت انم به طور قابل توهجیی  امللیلبنی، انظران داخیل و یئن رسانهصی، متخص مسؤلنی انتخاابت

رآ ی دهندگان را به اترخی های د توانمی انتخاابت برگزار کننده   هنادهای، و در صورت جموز قانوین برای جلوگریی از جتمع افراداب این وجود  مناسب راحت تر شود. 

 معلیات"در خبش  توانمیرا  های تعقمیسهولتو ها بندی صفصف، حمالتمفصل در مورد انتخاب  منایند.  پیش هناداتمتدید ثبت انم را  منوده ای دوره  خمتلف ثبت انم 

 .منود ایفتدر" دهیرآ ی تحمال

 دهندگان رآ یثبت انم  وسایلجتهزیات و مورد  مالحظات در

تقویت  روشاین را قویأ  منحیث یک راه حل برای اکهش تقلب در روند انتخاابت معریف منوده اند.  یومرتیک رآ ی دهندگان ثبت انم اب ها، کشورطی دو دهه گذش ته

بامیری را افزایش  رسایت و فرصت ساختهدهندگان را پیچیده تر  رآ یثبت انم در عنی حال ، اما دهندگان شده است رآ یست ل  هب مردمصداقت ابعث افزایش اعامتد 

 برایاوقات ، اغلب ومرتیکیمؤلفه جدید اب برایانگشت  نشانسکرن ی های دجییتال و ا مکره، لپ اتپ های عاملاس تفاده از عالوه بر مس ئولنی ثبت انم  داده است. 

قادر به  ابیدانتخاابت  برگزار کننده   هنادهایای شلک الکرتونیکی،  هافورمسنیت پر کردن  هایروشرضورت دارند.  چه اب اس تفاده از نزی ی سنیت ثبت انم هافورمتمکیل 

 ( ابش ند. COVID-19) کروانویروس  رسایتخطر ای اکهش قابل مالحظه

این اس ناد ممکن است   منایند. انم تقدمی ثبت نیرا به مس ئول هویتی تمکیل شده و اس ناد رمسی هافورمجمبور اند اغلب  کنندمیدادن ثبت انم  رآ ی برایکه اشخایص

مبتال شدن مهچننی خطر  شود.  اکن از متاس به آ هنا اجتنابن در صورت امبرایبنا ؛ابیق مبانند ملوث بامیری زا اب انتانها  ساعت ها ای روز نظر به نوعیت مواد ترکییب،

را به  گانشوندابید ثبت انم انتخاابت  برگزار کننده   هنادهای وجود دارد. نزی ثبت انم اوراق و امضای  پریخانه  برایمانند قمل  منابع اداریاس تفاده  مشرتک از  انیش از

به اطالع مردم را  اکرزار های تبلیغایت عامه در –اتپه رنگ داشنت مثال  گونهبه  -این درخواست و سایر موارد مورد نیاز تشویق منوده، اس تفاده از قمل های خود 
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 ابرقمل پس از هر  متزی کردن زیرا ؛داش ته ابشداطمینان آ هنا از برطرف کردن مصؤن  ار مرصف را در دسرتس قرار داده وهای یکب ابید تعداد قملاداره ثبت نزی  . برسانند

 است.  گریزمان  کننده،عفوین های ضددس امتلتوسط اس تفاده 

هتیه شود كه در رویش ابید در این رابطه  و مقامات ثبت انم.  شوندهاب فاصهل مناسب بنی ثبت انم  دری گپروسه ارتباط میدر طی این ویروس رسایت  خطر معده  دیگر 

را در یك حمل  یشاس ناد خو  - مشخص شدههای روی زمنی ای دیوار نشانه توسط فاصهل  که  – فویت گان قبل از ابزگشت به فاصهل مورد نیاز شششوندآ ن ثبت انم 

ثبت انم حمل راه حل بدیل دیگر این است ات  را تأ یید كنند.  و امضاء خشص، عکس و امس منوده رس یدگید اس ناانتخاابت بتوانند به این  نیات مس ئول ادهمتزی قرار د

خانه پری را  هافورمدر آ ن  گانشوندکه ثبت انم  مشخیص ساحات . از مه جدا کرده شد ضدعفوین شفاف و ییهای شیشهحصار  ابرا ثبت انم  س ئولنیگان و م شوند

 فاصهل مناسب بنی افراد حفظ شود. و هدنگه داش ته ش پاکالصحه حفظنزی ابید بصورت مکرر از نظر منایند می

های مکره، انگشت نشان ماشنی اخذیومرتیک از طریق اب معلومات، مانند گرفنت کنندمیدهندگان اس تفاده  رآ یثبت انم  برایکه از اشاکل خمتلف فناوری  هایدر کشور

 بدست آ وردن برایابید  انتخاابت برگزار کننده   هنادهایشود.  اس تفاده  مشخصاضایف  هایروش، ابید از )خبشی از چشم( های ضبط عنبیهدجییتال و دس تگاه

ت انتخاابحامیت از مکیس یون شوند.  متاس در ، اب تولید کنندگان جتهزیات بدون آ سیب رساندن به آ نحمصوالت و  و تعقمیاس تفاده حنوه  دقیق در مورد  هایدس تورالعمل

(EAC)  ی و سایر گری رآ یهای متزی کردن ماشنی در مورد حنوه   هااب راهامنییرا مهرا لست مفیدی منابع از فروش ندگان و تولید کنندگان خمتلف امریاک یک اایالت متحده

ستند اهای هبرتی گزینه های تشخیص چهرهو دس تگاه متاساثر انگشت بدون گرفنت  در صورت موجودیت، تکنالوژی .۴۵گردآ وری کرده است ،های انتخاابیتفناوری

دهندگان را حیت هنگام پوش یدن ماسک  رآ ید توانمیتشخیص چهره  جدید تکنالوژی . کنندمیجلوگریی  توسط ویروسسطوح  شدن ملوثزیرا به طور لکی از خطر 

داش ته ابش ند.  فاصهل الزم توجه  دبه اجیا گان و هنگام گرفنت عکس از عنبیهشوندثبت انم هنگام گرفنت عکس از ابید   ثبت انمنیمس ئولمهچننی  د. نتشخیص ده نزی 

ثبت ی هااز دس تگاه بعیضدر  نیاز دارد. مکره و خشص بنی از شش فوت  هدف تشخیص چهره اس تفاده شود، معموالً به فاصهل مکرت هب آ  بعدد توانمیکه  عکس گرفنت

 ثبت نیدر چننی موارد، مس ئولکند.  یشونده مبه ثبت  شدن نزدیک بهثبت انم را وادار مسؤل  که این اکرنصب بوده در داخل آ ن گان، مکره دهند رآ ییومرتیک انم اب

 قوی تر اس تفاده كنند. وسایل حمافظت خشیصانم ابید از 

شود.  در مضن  ضدعفویناکری فت هر ش خمت، دس تگاه ابید در دندهندگان از لپ اتپ ای دسک اتپ اس تفاده کن  رآ یثبت انم  بیش از یک مس ئول کهدر صوریت

که بطور های ثبت انم رآ ی دهندگان( آ وری اکرت، مواد مورد اس تفاده برای مجعمارکرستپلر،  :)مانندو سایر لوازم اداری  پرنرتکیبورد، ، مانند موس جتهزیات جانیب دیگر

 .دنشو  ضدعفوینحمتن گریند، قرار میاس تفاده مورد توسط مس ئولنی ثبت انم  معمول

 دهیرآ ی تحمال کنانآ موزش اکر اس تخدام و 

 دهیرآ یت حمال کناناس تخدام اکر  مورد درمالحظات 

 هنادهای، حصت عامهحبران  مانند اس تثناییط یارش ، در حمروم شود دهیرآ یحمل کن عنوان اکر ه نباید از حق خدمت در انتخاابت ب طیاکه هیچ شهروند واجد رش در حایل

ین مالحظات شامل اکرمندان اولنی مورد از ا در نظر بگریند.  اکرکنانروند اس تخدام  آ غازهنگام را در ها ای هشدارها حمدودیت بعیضابید  برگزار کننده انتخاابت

 دادهقرار   را حتت الشعاعها و سایر مراکز درماینشفاخانهکه ( COVID-19ویروس کروان )حبران مانند  حصت عامهیک حبران  جرایندر  . شودمی حصیهای مراقبت

به خصوص در  . شودمیحصی دیده های مراقبتهای خبشدر  حصیهای اکرکنان مراقبتبه نیاز بیشرت  ؛بیشرت شده است هابه شفاخانهنیازمند به مراقبت بامیران  جهومو 

را از این  حصیهای اکرمندان مراقبتات متام ابید در نظر داش ته ابش ند  انتخاابتبرگزار کننده   هنادهای، الزامی است دهیرآ یاکرمندان در حمالت که خدمات  هایکشور

 است ابالترشان و مزیان مرگ و مری داش ته شدیدتر  اعراضای مبتال شدن قرار دارند  که در معرض خطر بیشرتی یافرادقرار دهند.  مهچننی آ نعده از  مس تثنا امر

های بامیری یار نشان داده شده است كه افراد مسن و افراد دا( COVID-19در قضاای ویروس کروان ) شوند.  مس تثنا قرار داده دهیرآ یحمالت ت در خدمنزی ابید از 

این امر اس تثنا ابید در نظر داش ته ابش ند که این افراد را از  انتخاابتبرگزار کننده   هنادهای قرار دارند. بامیری این ابتال به  برایدر معرض خطر بیشرتی  حصی جدی

 فرامه کنند.به آ هنا اجنام اکر  برایرا و مصؤن مناسب  حملای حداقل جتهزیات حفاظیت و  قرار داده

 دهیرآ یحمالت  کنانابید آ موزش را بیشرت از تعداد اکر  انتخاابت برگزار کننده   هنادهای، ت عامهحصدهندگان به دلیل حبران  رآ یمشارکت مزیان اب وجود اکهش احامتیل 

قبل از روز  ، بزودیبامیری مبتال شدن به از ترسمه و ای  خود شونداز بس تگان بامیر  بتق راجمبور به مای ، بامیر شوند تعدادیکه ممکن است ئیاز آ جنا در نظر بگریند. 

 .ط و آ موزش دیده بتوانند جایگزین آ هنا شوندآ یهمم است که جانشینان واجد رش در مهچو حاالت ، ۴۶منایندنظر  رصفه فاز اجرای وظی، انتخاابت

 دهیرآ یحمالت کنان اکر حضوری  هایمالحظات در مورد آ موزش

ات اضایف در مورد اساس هایآ موزشابید اب در روند انتخاابت شامل و مهه افراد  دهیرآ یحمالت  کنانمعمول اکر  هایآ موزش، عامه حصتیک حبران  جرایندر 

 حفظ سالمتدر مورد چگونگی  ویژه هایدس تورالعملابید  دهیرآ یحمالت کنان اکر مهچننی   ممکل شود.، همار آ ن هایروشو  رسایت حنوه   روی ویروس، مترکز ویژه
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 ضدعفوینو  هادستاجنام وظیفه، زمان و طریقه شسنت مانند حنوه پوش یدن ماسک و دس تکش در هنگام را درایفت منایند؛ انتخاابت  جرایندهندگان در  رآ یخود و 

این به شلک ترتیب شود ات اب مواد آ موزیش ابید  . پروسهرفتار مناسب در طول  در مورددهندگان  رآ یبه ایدآ وری  شلکو ها ل صفوکنرت طریقه  کردن سطوحات،

 .دهندگان ابید اجنام دهند رآ یو  دهیرآ ی کنان حمالتاکر که سازگار ابشد  ویژه گونه اقدامات و هر ایتحمتوا

حمالت اب جتربه   کناناکر  حیت ،جدید در نتیجه حبران حصت عامه هایروشدر صورت معریف که ابید در نظر داش ته ابش ند  انتخاابت برگزار کننده   هنادهایمهچننی 

 دهیرآ یکنان حمالت اکر  بهپاخس به سوالات  برایآ موزیش ارائه شده و  وادمتام این مطالب جدید ابید به طور واحض در م . دارندنزی به آ موزش اضافه نیاز  دهیرآ ی

 نیمس ئول ،حضوری به شلکجلسات آ موزیش  در صورت تدویر گونه توضیحات الزم را ارائه داده و از درک مطالب اطمینان حاصل كند.  هرپیشکش شود؛ در مضن 

به در صورت نیاز و  را در نظر بگریند گانک کننداشرتا( و فاصهل بنی در هر زمان معنیافراد تعداد  بر هاجتمع افراد اب رعایت حمدودیت) صنفانتخاابت ابید اندازه 

برای شود ) تدارک دادهح ابید و و سط هادستکردن  ضدعفوین برایوسایل مورد نیاز  برگزار شوند.  متامهای بزرگرت  ماکن درآ موزیش  هایبرانمه، وس یعرتفضای 

ابید در  تنفیسالصحه حفظو دست کردن  ضدعفوینآ وری در مورد اب دس تورالعمل و اید هامراجعه کنید( و پوسرت " دهیرآ ی تحمال "معلیاتخبش به  معلومات بیشرت

 حمل منایش داده شود. متام

 آ موزش از راه دور و جمازی مورد مالحظات در

د ویل توانمیرفع شده  جتمعات وضوعهای آ نالین برگزار شود، مهای جمازی و سیس متصنفصوص از طریق از راه دور خب دهیرآ یحمالت  کناناکر آ موزش  کهصوریتدر 

ها ند به راحیت به این آ موزشتوان می دهیرآ یحمالت  کناناکر که مهه مطمنی شوند ابید  انتخاابت برگزار کننده   هنادهای.  شودمیهای دیگر پدیدار چالش سلسهلیک 

جامع بوده ات ابید  آ موزیش موادابشد.  میاجامتعی  سطوحدر رسارس کشور و  تکنالوژیاینرتنت و دسرتیس به  بیشرت ظرفیتپیدا کنند که این امر مس تلزم دسرتیس 

سهولت اب  ها مکپیوترند توان می انتخاابت برگزار کننده   هنادهایمهچننی  آ ن مس تفید شوند.  از ،دارندمکرت  یسبه تکنالوژی دسرت که یمهه افراد از مجهل معلولنی و افراد

 متام ابآ موزان ابید  مزیابین از این اکربرای ماکن  در نظر بگریند.  شانتمکیل آ موزش  برایافراد مککی را  وقرار داده  دهیرآ یحمالت کنان دسرتس اکر  را دراینرتنت 

مقطع و مطابقت داش ته ابشد ( مکپیوتربنی مزیهای  فویتشش مسافه  اقل  و حد دهاس تفامناسب بعد از هر  تعقمی :مثال گونه)به  اجیاد فاصهلو کننده  ضدعفوین معیارات

 ابید در نظر گرفته شود. آ موزش مرکز  زمان معنی دریک تعداد افراد در  حمدود کردن برایزماین های جداگانه 

افراد که از مطمنی شوند را در نظر بگریند ات  هایروشابید  انتخاابت کننده   برگزار هنادهایحتت آ موزش،  دهیرآ یحمالت کنان اکر  حمافظت از برایعالوه بر اقدامات 

انتخاابت  برگزار کننده   هنادهایبه این موضوع دانسنت  ،شوندمی راه اندازیکه جلسات از راه دور یئاز آ جنا . کنندمیکرده و دانش الزم را کسب  تمکیلدر واقع آ موزش را 

ابید انتخاابت  برگزار کننده   هنادهای، مواد جمازی هتیه .  در وقتکنندمیو به مطالب توجه به خوانش گرفته را  واد، مکردهمل ها را متاشا اکرآ موزان ف که خواهد بوددشوار 

 حمالت کناناکر  اکامل دوره آ موزیش،انمه  برای درایفت تصدیق قبل و بعد از آ موزش را در نظر بگریند.  تست هایو  آ زمون ها، خبشی آ موزش نظارت بر اثر برای

 را بدست آ رند.معنی منره یک ابید  دهیرآ ی

 باحز اانتخاابت و منایندگان  امللیلبنیداخیل و  مشاهدین

 انتخاابیت مشاهدین اعزامدر مورد اس تخدام و به مالحظات 

اکهش  برای . کنندمی جلوگریی دهیرآ ی تدر حمال تقلبیب نظمی ها و  ازکه بوده ت انتخاابت و منایندگان احزاب خبشی جدایی انپذیر در روند انتخااب مشاهدین

را  دهیرآ یکز مر  ب در هراحز امشاهدین و منایندگان تعداد اکهش در  ابیدو احزاب س یایس  مشاهد هنادهای ،انتخاابت برگزار کننده   هنادهای، این افراد هبخطرات 

و  ، مشاهدینعالوه بر اکهش تعداد آ هناجلوگریی شود.   زمایندر یک مقطع  ماکنیک افراد در  تعدادش ته ات از گامبشلک دوراین  ای آ هنا رادر نظر داش ته ابش ند 

بر ، خطرات توصیه شده فزییکییت و حفظ فاصهل انتخاابت و مواد انتخااب نیدهندگان، مس ئول رآ یاب  فزییکیاز متاس مس تقمی  اجتنابند اب توان میب احز امنایندگان 

 اس تفاده منایند.  ماسک  ویروس از رسایتاکهش خطرات  برای ابید احزابو منایندگان مشاهدین مهچننی  را اکهش دهند. خویش  سالمت

 برای آ هنا در مورد دهیرآ یخویش به حمالت و منایندگان  مشاهدین اعزامقبل از و احزاب س یایس نزی ابید  مشاهد هنادهای ،دهیرآ یحمالت  کنانبه اکر  امنند آ موزشه

آ موزش دهند.  مهچننی  حفظ الصحه تنفیسو مترین  هادستکردن  ضدعفوین، پوش یدن مناسب جتهزیات حمافظیت طرزانتقال آ ن و حنوه  ، (COVID-19ویروس کروان )

بر  نظارت درحضوری رشکت  ازرا  حصی ابید افراد در معرض خطر و اکرمندان مراقبت های مشاهد، احزاب س یایس و سازمان های انتخاابت برگزار کننده   هنادهای

 دارند.  آ گاهی اکمل  مطمنی شوند که آ هنا از خطر اشرتاک شان در مشاهدهو مس تثنا قرار دهند انتخاابت 

 باحز منایندگان او  ینانظر به  انمه اعتبارمورد صدور  در مالحظات

 اعتباراجنام وظایف شان، قبل  انتخاابت ده  برگزار کنن هناداز طرف  ابید تقریبًا مهیشههر دو ، کنندمینقش های خمتلفی را ایفا و منایندگان احزاب  ینکه مشاهدیاب وجود

زماین نسبتًا حمدود درایفت مقطع را در یک  انمه اعتبارها برای اخذ درخواست انتخاابت ابید تعداد زایدی از نیمس ئول این اغلب بدان معین است کهدرایفت کنند.  انمه 
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 برگزار کننده   هناد های داخیل ازانسازمبطور معمول، ابتدا ابید  است.  ساختهبه طور فزاینده ای پیچیده تر  انمه اعتبارصدور روند اکر این  که کنند طی مراحلو 

 درخواستبرای اخذ اعتبار انمه هر مشاهد خویش سازمان مذکور  ،جموزاخذ بعد از  انتخاابت جموز بگریند.  مشاهد هنادهایات به عنوان درخواست اخذ اعتبار انمه منوده 

 .۴۷ب سایت اختصایص اجنام دادیبصورت آ نالین و اب اس تفاده از یک و  توانمی، این اکر را در بریخ موارداید.  منمی

 طی مراحلبه یک سلسهل ، اب این حال . شودمی فرس تادهکننده  هتوزیع داخیل به هناد مشاهد برایو هتیه  برگزار کننده انتخاابت، اکرت های اعتبار ئید هنادپس از ات

ی هافورم تمیی از مس ئولنییک ، در این دفاتر د. ابشمی هناد برگزار کننده انتخاابتدر  مشخصدفرت به  یحضورمراجعه مس تلزم  مشاهد هر که نیاز است ذلابیشرت 

عکس را  س ئولنیها، م در تعدادی از کشور . کنندمی، از مجهل عکس را صادر دمشخصات خشیص فر اکرت اعتبار هاوی  و منودهطی مراحل را درایفت و  درخواس یت

ب احز ا انمنایندگبرای انمه  اعتبارصدور  . داردکه نیاز به انتقال پول نقد ای اکرت از خشص به خشص دیگر  شودمیای نزی پرداخت گاهی اوقات هزینه گریند. در حمل می

برای به طور خوداکر  ابشدرا که اب موفقیت ثبت انم کرده ب ای انمزدی حزاامعمواًل  هناد برگزار کننده انتخاابت اب این وجود ای استدو مرحهل پروسه  اغلب یک  س یایس

 گانمنایندزیرا طی مراحل برای مشاهدین ابشد، مشابه  به احامتل قوی ،پروسهدر این فرد به  فرداس سطح مت دانند. ط مییاواجد رش ارائه درخواس یت منایندگان حزب 

 مناید.میمراجعه  به صورت حضوری ،های خویشگرفنت عکس و بدست آ وردن اکرت ،هااعتبارانمه امضای برای أ  اغلب حزب

، به ترکییب ب را به عهده دارداحز اانتخاابت و منایندگان  مشاهدین انمه بهصدور اعتبارکه مس ئولیت هناد برگزار کننده انتخاابت دفاتر در ویروس  رسایتاکهش خطرات 

 برایانمه صدور اعتبارپیوتری مک  از یک سیس مت تنظمی شده کهدر جایی . نیاز دارد دهیرآ یمراکز ت ااجرادهندگان و  رآ یثبت انم  برایمورد اس تفاده  هایروشاز 

جزئیات  برای ابید در نظر گرفته شوند.  -شده اند وصیهمعلیایت ت ختنیکیجتهزیات  برایکه قباًل  یاس تاندارد هایروش، شودمیعکس اس تفاده  خشیص و معلوماتگرفنت 

که  مراکز انتخاابیت ساحایتو  هافورم، امضای اس ناد درست، تبادل عالوه بر این " مراجعه کنید. دهیرآ یحمالت  معلیاتو " "گاندهند رآ ی"ثبت انم بیشرت به خبش 

 روندابید  انتخاابت هناد برگزار کننده  ، در صورت اماکن د. نشو  ضدعفوینانمه صدور اعتبارمراحل جراین ابید در گرید قرار می اس تفادهمورد  أ  متداومو  معمولبصورت 

حصت ابید متام این مالحظات  انتخاابت برگزار کننده   هنادهایحضور اکهش ایبد.  مهچننی  انمه به شلکاعتبارصدور نیاز به آ نالین را معریف منوده ات  انمهاعتبارصدور 

 شامل سازد. ب احز اانتخاابت و منایندگان  مشاهدینبه  انمهاعتبارصدور  هجت یشخو  هایدس تورالعملرا در  عامه

 دوم: روز انتخاابت و مراحل پس از انتخاابت مرحهل

 دهیحمالت رآ ی معلیات

 

ابالترین پتانس یل  که این وضعیت ؛شوندمی اسدر مت یکدیگرو اب منوده جتمع در یک جا که بیشرتین تعداد افراد زماین است  در روز انتخاابت معموالً  دهیرآ یروند 

و  هاشبرداشت خود را در مورد مناسب بودن رودر لک و منوده مهچننی در روز انتخاابت، بیشرت افراد این روند را از نزدیک جتربه کند.  اجیاد میرسایت ویروس را 

و ابید تالش  ابشدداش ته ل را ود بیشرتین کنرت توانمیهناد برگزار کننده انتخاابت است که  جایی دهیرآ ی، حمل خوش بختانه . داش ته ابش ندمیاعتبار انتخاابت سالمت و 

( COVID-19ویل ملوث اب ویروس کروان )بدون اعراض  کنای اکر  هدهند رآ یحیت اگر یک  نزدیک به صفر ابشد. ویروس  از نگاه خطر معروضیت شود ات هر حمل

 است.  ملوث ،گریی رآ یهر فردی در حمل  که گوایابید در نظر گرفته شود اقدامات احتیاطی  ،نبرایناشود.  ب ویروس به دیگران  ابعث رسایت، ممکن است ابشد

 دهیرآ ی تحمال موقعیتمورد  مالحظات در

و منجر  داش ته ابشدد بر انتخاابت تأ ثری توانمی ننیمراجعه کنید( وضعیت بد هوا مهچ  ریزی انتخاابیت و منابع""برانمههای فصیل )به خبش حیت در هنگام توجه به جنبه

تعداد زایدی از  ات در صورت ابران و اتبش آ فتاب،ش ناسایی کنند برزگرت و وس یع تری را  ساحایت انتخاابت ابید نیمس ئول شود.  داخیلحمیط بیشرت افراد در ترامک به 

را فرامه هوا ه بیشرت اماکن هتویه طبیعی هر چ ابشد ات وازهو در لککنی فضای ابز ای چندین  یار داابید ها ، ساخامتنمعمولدر حالت  کنند. ترامک افراد در اب خیال راحت 

در  ساحاتاین  شود. جلوگریی از خشص به خشص دیگر  مننتقطرات  شود ات از انتقالابد  وزیدنابید مانع ها ، نشسنت و ترتیب صفدر صورت اماکن . کند

 انتخاب شدههای ابید اطمینان حاصل كنند كه ساخامتن انتخاابت نیمس ئول د. نمشخص شو از قبل  اما ابیدد توانمیبوده های معومی های معومی و سایر فضاساخامتن

 تعقمیو  فزییکی حفظ فاصهل، ساخامتنو خروج از ورود به مصئون  هایروش تطبیق ابند توان میآ هنا ن برای، بنادارندآ گاهی  تعقمی سازی هایبرانمهدسرتس بوده و از قابل 

 كنند.رهامنیی یده پوش   ساحاتدهندگان را به این  رآ ی ،هادست

 قابلدر مناطق امن و  دهیرآ یمهچننی ابید اطمینان حاصل کنند که مراکز  انتخاابت برگزار کننده   هنادهای، پوش یدهو مناسب اب ساحه  هاساخامتن درایفتعالوه بر 

این بامیری  آ سیب پذیری از در معرضاطفال  کهصوریتدر  :مثال گونهبه  دهند. افزایش منی ،های در معرض خطرگروه برایرا  حصیو خطرات داش ته دسرتس قرار 

 حصیوضعیت جدی  یار اب توجه به اینکه افراد مسن و افراد دا (COVID-19ویروس کروان )در مورد  شوند. اکتب انتخاب از مابید دورتر  دهیرآ یمراکز  ابش ند،

مع جتکه این گروه های در معرض خطر  ساحایت از تررا دور دهیرآ یابید مراکز برگزار کننده انتخاابت  هنادهای، قرار دارندشدید  بامیریاین در معرض خطر بیشرتی 
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 ،ندتوان یبه هیچ وجه من اتظمالح همم را خباطر داشت که چننیاین نکته ابید   .در نظر بگریند - زندگیبرای حامیوی  هایماکنها و شفاخانهمانند  -، ستنداای ساکن  منوده

از مجهل بدیل های ابید گزینه ،چارچوب قانوین کشور داشت نظراب در  انتخاابت برگزار کننده   هنادهای . شان ابز داردحق از اس تفاده های در معرض خطر را از گروه

برای شان  دهیرآ ی برایمعنی زمان . ای اجازه  واکلت رآ ی برای شان داده شده و ای مه دهندگان در نظر بگریند رآ یاین  برایای انمه پس یت را خوداکر غیایب  رآ یصدور 

 ها نشوند. یدن در صفاختصاص داده شود ذلا آ هنا جمبور به انتظار کش  

دهیرآ ی حمل تنظامیتمورد  در مالحظات

کنان اکر  مزی و چویک ابید اب دقت برانمه ریزی شود.  دهیرآ ی حملهر  داخیلتنظامیت 

حرکت  سری و مس ئولنب ابید هدشچیده توصیه شده  فزییکیحمالت ابید اب رعایت فاصهل 

جلوگریی  فردبه  فرد کنرتل کنند ات از متاس دهیرآ یاز  در هر مرحهل  دهندگان را  رآ ی

 برگزار کننده   هنادهای . گرددفرامه  هرگونه جتهزیات تعقمی برایزمان الزم نزی و  ودش

از بنی  ،شودمیرضوری اب اش یاء  که منجر به متاسهر گونه اقدامی را  ابید انتخاابت

 ریاز متاس به دس تگ یجلوگریبرای  انتخاابت برگزار کننده   هنادهای :مثال گونهبه بربد.  

خوداکر را ترجیح های وازه ای در  وازه های مکرت ودر اب  هاساخامتن ،ندتوان میدروازه ها 

های اثبت غرفهاس تفاده از  ،جدا کردن حمالتدر مضن به عوض پرده برای دهند؛ 

صوص های چند نفره خبچویکترجیح داده شود ات از متاس اب اش یاء جلوگریی شود.  

 دهیرآ یشوند و حمل برداش ته از ساحه ابید  به مه چسپیدههای چویکها و دراز چویک

، موجودیتدر صورت رسانده شود.   حداقلاز اش یاء غری رضوری پاک و ای به  ابید

منود نصب  دهیرآ یهای بر مزی های شفاف را حایلای سایر  های شیشهءحصار  توانمی

 و از انتقال قطرات ویرویس هددهندگان اضافه ش رآ یو  کناناکر ات یک سد حمافظ بنی 

 ضدعفوینبطور متداوم ها ابید حایلاین  . شوداز خشص به خشص دیگر جلوگریی 

  شوند.

ورود و خروجو  هاصف ها برای تنظمیروش مورد درمالحظات 

های اجامتعی  گردهامییهر چند در مهه  . دتوانمینزی حمسوب شده زمان بزرگرتین خطر  پس به مثابه، جتمع بیشرتین تعداد افراد است اوجکه روز انتخاابت نقطه جناییاز آ  

 -است که قباًل رشح داده شده  - های سادهسیس متاب اس تفاده از  مقررات ویژهابید در روز انتخاابت  ویل، رعایت شود فزییکیفاصهل ابید اصول معومی در نظر گرفنت 

مکک اب مس ئولنی هجت  در فواصل شش فویت فیتهکوچک ای های تنابمانند ریسامن اب  ؛در نظر گرفته شودها ر صفدر زمان ایس تادن د فزییکیرعایت فاصهل  هجت

 طیارش  در مهه . شودمیتوصیه اب حفظ فاصهل معنی، شده بروی زمنی  عالمت گذاریهای نوار  چسپ .  در مضن برای جلوگریی از متاس افراد،فاصهل اکیفبرای حفظ 

ابید  دهیرآ ی حمالتکنان اکر و ابید منایش داده شده ویروس  رسایتهای و ش یوه فزییکیفاصهل حفظ اب مترکز روی پوسرتهای آ موزیش ها، صفدر  ایس تادنالزم برای 

 داش ته ابش ند.را بعهده ها در صف فزییکیحفظ فاصهل  مسؤلیت

از مسری عبور مصئون  هایروشابید  انتخاابتکننده   برگزار هنادهای، دهیرآ یروند در  حرکت مردم برای طی مراحلدر هنگام  فرداکهش خطرات متاس فرد به  برای

در هنگام ورود ای قبل از  هادستکردن  ضدعفوینابید شامل  هاروش، این (COVID-19ویروس کروان )در مورد  دهندگان مشخص کند.  رآ ی برایرا ابتدا ات انهتا 

بیین خود را اب ماسک دهان و  دهیرآ ی روند متام جراین در ات شودمیدهندگان توصیه  رآ یبه  و احامتاًل قبل از خروج از اقدامات احتیاطی اضایف ابش ند.  دهیرآ ی

، ساخت خانهای های پارچهماسکند از توان میدهندگان  رآ یای، های حرفهماسکمکبود در مواردی  مزیان انتشار قطرات تنفیس را به حداقل برساند.  بپوشانند ات

 .اس تفاده کنند کتانهای تکهو ای  خنیمانند پارچه 

، اختصایص دهیرآ یاز مراکز د ات داده شو هدایت ، ابید ستندا دهیرآ ی رایبرفنت قادر به ( اب تست مثبت که COVID-19ویروس کروان )افرادی مبتال به برای 

 حملکنان اکر جلوگریی شود.   افراد ساملکنند ات از متاس اب مراجعه  دهیرآ یدر یک وقت معنی به حمل ای اختصایص اس تفاده منوده و  یهاهای اختصایص و غرفهصف

، خدماتئه اار هجت صورت طیب های یکبار مرصف و حمافظ اضایف مانند لباس وسایل حمافظت خشیصاب  ابید شوندمی مؤظف اختصایص دهیرآ یمراکز  درکه  دهیرآ ی

نظر ر دآ هنا  براین حاصل منوده و امتیازات بیشرت بامیران اطمینابرای در حمالت اختصایص کنان مؤظف انتخاابت ابید از رضایت اکر  برگزار کننده   هنادهایملبس شوند. 

 گریند.ب
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ظمی منایند ات از ضایع وقت برای شان تنهای جداگانه ای مه صف گریند وبنظر را در گروپ آ سیب پذیر  دهیرآ یانتخاابت ابید زمان مشخص برای  برگزار کننده   هنادهای

 ها جلوگریی شود.  آ ن

 دهیرآ یدهندگان و  رآ ی تصدیق مورد مالحظات در

اخذ  دهندگان ممکن شامل رآ ی تصدیق هایروشبطور مثال:  دارند.  دهیرآ یبرای خمتلف  هایروشدهندگان و  رآ ی تصدیق برایرشایط خمتلف  ،های خمتلف کشور

اجنام  های الکرتونیکیماشنی ای اس تفاده از  دهیرآ ینشاین روی ورق اب د توانمی دهیرآ ی دهندگان ابشد.  رآ یست ای امضای ل  هویتس ند یک  انگشت، ارائه نشان

اکهش مزیان در کنار سایر تدابری حمافظیت برای جلوگریی از متاس اب اش یاء، پیش هنادات برای  اش یاء دارند. اب  متاساین موارد نیاز به دست زدن و  ایتقریبًا مههاما شود. 

 متاس نکردن افرادود ات نیاز برای متاس اب اش یاء را اکهش داده و از طرح ریزی شطوری ابید  دهیرآ یدهندگان و  رآ ی روند تصدیقجراین  اب اش یاء دریت و متاس ملوث 

 ، اطمینان حاصل شود. توسط دیگران و تعقمی آ ن ها قبل از اس تفاده ءاش یا به مبتال به ویروس

ابتدا اکرت دهنده  رآ یهر جلوگریی کرد؛ طوریکه غری رضوری مصئون از متاس های  هایروشاب اجیاد  توانمیدهندگان،  رآ ی هویتتشخیص  در مورد :مثال گونهبه 

د به س ند نزدیک توانمی حمل اکرکن ذلا ؛شوندمی عنی شده ایس تادهسپس در موقعیت تگذاش ته و  دهیرآ یمزی  ابالیمتزی  ایجیک اس ناد الزم را در دیگر هویت و 

نشاین دهندگان ملزم به  رآ یکه ای وقیت  ابشد رضورتامضا به دهندگان  رآ ی تصدیق برایکه  یهنگام . ندها را تأ یید کن  ، عکس و امضا، انمزدندست  شده و بدون

قمل ها را بعد از هر برای آ وردن قمل خود تشویق کنند و ای مه را  آ هنا ای منایدفرامه را برای آ هنا قمل یکبار مرصف  ابید برگزار کننده هنادهایابش ند،  دهیرآ ی قاورکردن ا

قبل از اجنام  هادستکردن  ضدعفوینشدن دفرتچه ثبت انم رآ ی دهندگان،  ملوثجلوگریی از  رایب یک اکر وقت گری تر است. خود که این تعقمی کنند  ،اس تفاده

خویش مطمنی دس تان قبل از متاس از خشک شدن اکمل دهنده ابید  رآ ی ،دهیرآ ین به ورق انداز آ سیب رسی هجت جلوگری  .شودمیهنوز مه توصیه ثبت مراحل 

 شود.  

آ ن صفحه اب به متاس نیاز بریق  دهیرآ یهای  یومرتیک و دس تگاههای اب اسکرناکرث 

 هنادهای، بیومرتیکهای ثبت انم  دس تگاهپیش هنادات در مورد  درست مثل دارند. 

ات شده متاس این وسایل به ابید اب تولید کنندگان  انتخاابت کننده   برگزار

بدون الت آ  کردن مصؤن این ماشنی  ضدعفوین در مورد دقیق هایدس تورالعمل

اثر اخذ  تکنالوژیآ ورد.  در صورت موجودیت، بدست رساندن صدمه به آ هنا را 

آ هنا در ستند زیرا اگزینه هبرتین بدون متاس های تشخیص چهره  انگشت و دس تگاه

بریق  دهیرآ یهای  دس تگاه . را اکهش می دهند ملوثمتاس اب سطوح خطر  لک

 برگزار کننده   هنادهاین برایبنا ؛نیاز دارندای دمکهء روی صفحه مهیشه برای متاس ب

یکبار  یتحمافظهای مل بیاموزد و ای از فرا روش تعقمی مصؤن مهچو جتهزیات ابید 

 مرصف ای سایر مواد شفاف اس تفاده کنند ات از متاس مس تقمی اب این سطوح جلوگریی

 .شود

 

، دهنده رآ ی انگشتنشاین برای پاک نشدین رنگ ، در صورت اس تفاده از رساجنام

منایند؛ و رآ ی دهندگان ابید ی خود را تعقمی هادست، ضدعفوینای توصیه شده هایروشاس تفاده از یکی از  رایب دهندگان را رآ یابید  انتخاابت برگزار کننده   هنادهای

از ابید انتخاابت  برگزار کننده   هنادهای ،در صورت اماکنی شان اکمل  خشک شوند.  هادستقبل از انتشار رنگ بروی انخن و انگشت شان، منتظر مبانند ات 

 .  ۴۸و رآ ی دهنده جلوگریی کند دهیرآ یاس تفاده کنند که مس تقمأ  از آ ن اس تفاده شده ات از متاس بنی اکرکن حمل  حمصوالیت

رنگ پاک شدین توسط رآ ی دهنده ای اکرکن اس تفاده می شود ذلا وسایل ابشد که متاس 

 فرد اب فرد را اکهش دهد
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  دهیرآ ی درمکک در مورد  مالحظات

 مککبه وسایل مککی ای  دهیرآ ی برایمعلولیت ممکن است  یار به ویژه افراد دادهندگان  رآ یاز  بعیض

ملیس ای سایر  دهیرآ یهای  ، راهامنگویشاز در صورت اس تفاده  خشص دیگری نیاز داش ته ابش ند. 

وسایل و این رسی و مس تقالنه توسط رآ ی دهندگان دارای معلولیت،  دهیرآ یمککی هجت وسایل 

رساین در صورت درخواست مکک  د. نشو  درست تعقمی، به طور ابر اس تفادهجتهزیات ابید بعد از هر 

 هر دو د؛ ذلاتوانیدر نظر گرفته شده منل زاید الزم به احامت فزییکیفاصهل   رعایتخشص دیگر، یک  برای

اس تفاده کرده و  سپرمانند ماسک صورت ای  خشیص حمافظت از وسایل ابیدرآ ی دهنده و مکک رسان 

 کنند. ضدعفوینخود را ی هادست دهیرآ یقبل و بعد از 

 تش نابدر مورد اماکانت مالحظات 

، زیرا در قبال دارداجامتعات گسرتده  هنگامنظریی را در های یبډچالش دستشویای  تش ناباماکانت 

  .شودمیختلیه در آ ن )ادرار( مایعات بدن  که ستجای و  بودهها دشوار ماکنچننی کنرتل رفتار در 

شستشوی  برای . برندمیپناه ها ماکن مهچوهنگام رسفه به در نزی احامتالً خوش ندارند افرادی که احساس 

 ،هادر داخل دستشوی از جتمعدر این مورد و نزی هجت جلوگریی بیشرت و اماکانت  هادستراحت تر 

ئون ابید ها اجیاد شود و رشایط اس تفاده مص متام از ماکن در خارج از یلهوحملول های الک  اب هادست کردن ضدعفوین اب آ ب و صابون ای هادست شستشوی ابید حمالت

جلوگریی  گان زنهندد رآ ی رایمزامحت بد ات از توانمیگانه اجیاد شده جدا بطوراز نظر جنسییت حمالت این  ،فرهنگی هایحساسیت داشتپیگریی شود.  اب در نظر 

الصحه حفظ طرزدر مورد ها و ایدآ وریها دس تورالعمل هاویها پوسرت  جنسیت نزی ابید ارائه شود. موضوع  نظرداشت بدون در هاتش نابگزینه در صورت اماکن  شود. 

 شوند. ها، نصبماکنابید در نزدیکی این  هادستاکمل 

 دهیرآ ی حمالتامنیت  مورد در مالحظات

، حصت عامه هایحبران جرایندر  . کنندمیانتخاابت مس تقر  جرایندر و نظم عامه  دهیرآ یمراکز  امینتحفظ  براینریوهای امنییت را  کشور در حال حارض چندین

د هتدیدی توانمی خشصهر که مبین بر اینتصور  . شودمیطور ابلقوه منجر به تشدید درگریی و بتر شده دهندگان پیچیده  رآ ی از های امنییت اب تنش و ترسنریواکر 

برای جلوگریی از هبره برداری از مهچو حاالت را  احتیاطی تدابریابید  انتخاابت برگزار کننده   هنادهایو ی افزاید به این تنش مکخشص دیگر اجیاد کند، سالمیت  برایرا 

 مواجه ساخنتبدون آ موزش دیده و آ هنا  تطبیق اکهش خطر و حنوه   متامی تدابریهای امنییت ابید در مورد نریوداش ته ابش ند.  نظر در  انمزداندهندگان و  رآ ی توسط

، از مقرراتدیگر ای  فزییکیفاصهل های حفظ العملتطبیق دس تورهنگام های امنییت نریواست که این همم  ، این تدابری را معیل منایند.  مس ئهلتخلفنی در معرضخود ای م 

 بیش از حد اس تفاده نکنند. قوت

 مواد زاید مورد در مالحظات

 ،وجود ندارد حصیهای مراقبتمواد از مجهل ضایعات  مواد زایداز طریق دست زدن به ( COVID-19کروان )ویروس  رسایتمبین بر  س ندیکنون هیچ  ات کهحایلدر 

منحیث وسایل ملوث ( ابید یت حمافظمل، فقمل یکبار مرصف :مثال گونه)به  تعقمیدون سطوح و اش یاء یکبار مرصف ب، ضدعفوین کردن افراد برایاس تفاده  قابللوازم  متامی

رهامنیی مس ئولنی اساس  رابید بهر گونه مواد احامتیل مننت  دفع.  ۴۹و دور انداخته شود آ وریمجعها ها و خریطهدر قوطیبه شلک درست کننده در نظر گرفته شده و 

ها خریطهای ها قوطی و سایر مواد زاید ابید در یتمل حمافظرصف، ف، قمل یکبار م، دس تکش، ماسکاکغذیانتخاابت، دس امتل های  جرایندر صورت گرید.  حصی کشور 

اس تفاده کنند  قوی هایماسکاز دس تکش و  آ وری این مواد زایدمجع برایابید صفأاکران و  دهیرآ یکنان حمالت اکر انداخته شده و بشلک مناسب دور انداخته شوند.  

 ت عامهحمیل حص س ئولنیمنتقل کنند. این روند ابید اب راهامنیی مس تقمی م کثافات تصفیه  ای سایر حمالت ی مننتزابهل ها دفعحمالت ، حصیات زابهل ها را به نزدیکرتین مرکز 

 اجنام شود.

  دهیرآ یهای  روزمورد متدید  مالحظات در

قطرات انتقال د افراد را بیشرت اب خطر متاس مس تقمی اب یکدیگر ای توانمی دهیرآ ی حمالتموجود در  مراحلذکر شد، صف بندی و سایر  که قباًل در این رساهلیهامنطور

شان  یرآ  مهه واجدین رشایط از حق  د ویل به رشطی کهتوانمی ههبرت اداره شد اب اکهش تعداد افراد مراحلن در جراین ای فزییکیفاصهل مواجه سازد.  حفظ تنفیس 

را در نظر بگریند ات تعداد مکرتی از رآ ی دهندگان  دهیرآ یزمان ند متدید توان میبرگزار کننده انتخاابت  هنادهایموجودیت جموز قانوین، در مواردی  اس تفاده کرده بتوانند. 

خشص در حال مکک به رآ ی دهنده در نیپال، در چننی حاالت که 

فاصهل فزییکی رعایت شده منی تواند ابید از وسایل حمافظت خشیص 

 اس تفاده شود. 
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 گانرآ ی دهندند توان میانتخاابت  برگزار کننده   هنادهایدر هر روز،  حفظ تعادل رآ ی دهندگانبرای منوده و رآ ی خویش را باکر برند.  مراجعه  دهیرآ یبه حمل مهه روزه 

 را بر اساس انم ای آ درس تقس می کنند.

 "شان اس تفاده کرده بتوانند. یمهه واجدین رشایط ابید از حق رآ   اما شودمی اکهش تعداد افراد هبرت اداره اب فزییکیفاصهل حفظ "

 یبایغ  دهیرآ یامییل، پ س ته و از طریق  دهیرآ یدر مورد  مالحظات

از طریق  دهیرآ ی ،دهدمیهای قانوین آ ن اجازه که چارچوب هایدر کشور دهیرآ یانتان در هنگام  یو خطر ابتال هاکش یدن یکی از راه های جلوگریی از صف

این روش اس تفاده از خطر مبتال شدن رآ ی دهندگان و مس ئولنی انتخاابت به انتان اب که ابشد.  اب وجودیجاده می کنارپ س یت های صندوق درامییل، پ س ته اب رخینت آ ن 

نظر به ند توان میری زا ها و سایر عوامل بامیویروس :به گونه مثال دیگر را در نظر بگریند. فکتور ابید چند ابز مه انتخاابت  برگزار کننده   هنادهایاندک است، بس یار 

و رآ ی مبدت طوالین دوام آ ورده  هاای پاکت  ند بر روی ورق های رآ یتوان میاز آ هنا  بعیضمعین که  دینب ؛أ ورندبیبه مدت های متفاوت دوام جنسیت و نوعیت سطوح 

 دهدمینشان  (COVID-19)کروان ویروس در مورد یک مطالعه جدید سازند.   مننت ،کنندمیرا درایفت و طی مراحل  ءآ رااین اننخاابت را که کنان دهندگان ای اکر 

 ۰.۱ د حدودتوانمی ویروس بامیری زا فعال، مقدار فعال ابشدمه ها  حیت اگر بعد از روز . دوام بیأ وردد بنی سه ساعت ات پنج روز بر روی اکغذ توانمیویروس این که 

کنند و از پاکت خمصوص خود چسپ اس تفاده کنند  ضدعفوینخود را اکماًل ی هادسترآ ی دهندگان ابید پس از دادن رآ ی و پاکت بنا  .  ۵۰اصل ویروس ابشدصد  در

 نزنند.حداقل پنج روز به مواد دست برای مدت راه بدیل یک به حیث ند توان میآ هنا   و ای چسپ پاکت را اب اسفنج مرطوب فعال کنند نه اب لعاب دهن ) لیس یدن آ ن(

 شامرش رآ ی و مدیریت نتاجی

 دهیرآ یدر هنگام شامرش آ را در حمل ی مجع بندی آ راء هافورمهاوراق رآ ی و  تنظمی در موردمالحظات 

ی نتاجی حمالت هافورمهپس از آ ن، اغلب  . شودمیدست آ غاز  توسطاب شامرش آ رآ   دهیرآ ی حمالتاصیل پروسه نتاجی انتخاابت در  خبشدر بس یاری از کشورها 

های از دس تگاه دهیرآ ی حمالتسایر کشورها در  . شودمینتاجی اعالم مامور گزارش دهی نتاجی انتخاابت توسط آ وری شده و مجع سطح حوزه انتخاابیت به دهیرآ ی

در  کند. اکن مرکزی منتقل میآ وری به یک ممنظور تأ یید و مجعو نتاجی را به را حماس به  ءکه بطور خوداکر تعداد آ را کنندمیالکرتونیکی ضبط مس تقمی اس تفاده  دهیرآ ی

 .شوندمیو طی مراحل شده سپس اسکن را ترجیح داده که  دهیرآ ینشاین روی اوراق رآ ی دهندگان   بعیض موارد

مالحظات یکی از بوجود آ ید.  اکغذی در مراکز رآ ی  ایمعمول شامرش آ ر  روند درابید  یک سلسهل تغیریات، دهیرآ ی حمالتکنان اطمینان از مصونیت اکر حصول برای 

که مشاهدین و منایندگان احزاب ییاز آ جناابشد.  میدر بنی افراد )کنرتول کنندگان(  فزییکیمزی شامرش آ راء و در عنی حال فاصهل برای مورد نیاز  فاصهلدر نظر گرفنت 

ابید قبل از قرار گرفنت در حمل مربوطه به آ هنا  متاسجداگانه بدون اجازه بطور  رآ ینتاجی اجنام دهند، هر آ وری را در جراین این پروسه حساس مجع نزی ابید وظایف خود

ی هافورمه، دهیرآ یحمل هر  ینتیجهتعینی آ راء و  متامپس از شامرش  . شودمیویل ابعث اکهش رسعت شامرش  دهدمیاین روش شفافیت را افزایش  نشان داده شود. 

خشص در یک زمان اب رعایت یک  منوده وکننده ابید از قمل خود اس تفاده  ءهر امضا ، منایندگان احزاب و مشاهدین امضا شود. س ئولنیتعداد م یک توسط ابید ثبت آ راء 

 .کند ءرا امضا فورمه، فزییکیفاصهل 
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 شان اس تفاده کرده بتوانند." یاما مهه واجدین رشایط ابید از حق رآ   شودمیاب اکهش تعداد افراد هبرت اداره  فزییکیفاصهل "

 

 و سایر مواد انتخاابیت دهیرآ یاوراق ل و نقل مالحظات در مورد مح

معموالً از حمالت  دهیرآ یاوراق نتاجی، لست رآ ی دهندگان و  یهافورمهمواد حساس انتخاابیت مانند 

. این مواد معموالً در کیسه های شوندمیو اعالم نتاجی منتقل مجع بندی مرکزی برای  دفرتبه  دهیرآ ی

انتقال، این  در هنگام . شوندمیقفل شده رآ ی جاجبا های شفاف پالستیکی جاجبا و در صندوق 

، مشاهدین، منایندگان احزاب و دهیرآ یحمالت  کناناکر از منایندگان اد توسط یک تعدمواد اغلب 

.  برای اکهش خطرات ملوثیت در حنی جاجبایی مواد حساس انتخاابیت در شودمیپولیس مهراهی 

برگزار  هنادهایدر صورت اماکن،  ابید از ماسک اس تفاده کنند. اکرکنان شامل وسایل نقلیه، متامی  

( را در نظر بگریند ات GPSهای نظاریت مانند دوربنی و ردایب ) انتخاابت ابید نصب ابزار کننده  

 ل کنند.ومشاهدین و منایندگان احزاب بتوانند محل و نقل مواد را از راه دور کنرت 

 نتاجی مراحل و ماکن های مجع آ وریمورد  مالحظات در

برای  د زایدی از اکرکنانبه تعدا مرکزی غالبأ  در دفرت نتاجی  مجع آ وریایفته برای  معلیات اختصاص

، حفظ فاصهل لک درهمم است.  امنییت نزی نریوهای بعضًا تعداد  دارد.  رضورت، دهیرآ ی التحمارسایل از یت و ذخریه مواد انتخااب مجع آ وری، طی مراحل، درایفت

اب معطیل مواجه  تسلمیی مواد هنگام تسلمی دهی مواد انتخاابیت خود به مامور أ  اغلب دهیرآ یتمی های حمالت  در هر یک از مراحل روند مدیریت نتاجی همم است.  فزییکی

مجع ، قبل از رشوع حمض اینکه مهه چزی حساب و ثبت شدو به انتقال داده ها اکرکنان آ هنا را به تأ یید کننده ،پس از برریس مواد . شودمیها که ابعث اجیاد صف هدش

سکن شده و به دفرت مرکزی و  ءی نتاجی امضاهافورمه ،شوندمیو معترب ش ناخته  بندیمجعکه نتاجی در هنایت هنگامی . شوندمیقت ذخریه ؤ طور مواقعی، مواد به  بندی

دهی حتویل مراحل نیاز بههر یک از این  . شودمینتاجی اس تفاده  بندیمجعسیس مت آ نالین برای  موارد، از در بریخ از  .شودمیداده انتفال انتخاابت  کننده   هناد برگزار

کتورها برای منایش ج نتقال نتاجی و پروابرای برای ورود ارقام، اسکرنهای  هااس تفاده از مکپیوتر رضورت برای مهچننی  دارد؛ ءرم اکغذی برای برریس و امضاو چندین ف

 ضدعفوین، فزییکی حفظ فاصهلهای قبیل برای مندرج در خبش حصیمراحل توصیه های این متامی  دروجود دارد.   و منایندگان احزاب یننتاجی برای مشاهددر پیرشفت 

 ابید معیل شود.  وسایل حمافظت خشیص از و اس تفاده  هادستکردن 

 ل کیفیتونظارت و کنرت 

از  نظارتمشخص چک لست ابشد.  اکهش خطر  هایروشتطبیق و وسعت  حنوه  از  بر نظارتممترکز انتخاابت ابید  کننده   نظارت و ارزاییب هناد برگزار هایفعالیت

 سوپروایزرانست ها ابید توسط چک ل  ، ارقام ثبت شده دردر صورت اماکنترتیب شود.  توسط مقامات مس ئول هتیه و ابید  به ویژه برای روز انتخاابت رویدادهر 

در ها  ءخال د اتتوانمیآ وری شده مجع یبرریس شده و ارقام به سطح مرکز منظمبطور  هافعالیتمطابقت  ،ترتیب دینب تأ یید شوند. یی نقطهل وکنرت روش اب  سطح ابال

 شود.  برای رویدادهای بزرگ در آ ینده فرامه  آ موخته شدهی هاو درس شده ش ناسایی سیس مت

اما  را مشخص کرد جلوگریی شده استاز آ ن  اکهش خطر هایروشدر نتیجه تطبیق مؤثر ( که COVID-19ممکن نیست تعداد دقیق موارد ویروس کروان )گرچه 

نگردیده ویروس ابعث افزایش خطر مصابیت  هادهای انتخاابیت نشان میدهد که این رویدارویدادپس از روز  ۱۴در جراین خط سری انرمل ای نزویل موارد جدید بامیری 

 است. 
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