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Checklist coronaproof fysiek stemmen
Je werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van zijn/haar
werknemers. Hij/zij is verplicht om preventiemaatregelen te nemen zodat iedereen veilig en gezond
kan werken, en in het geval van de sociale verkiezingen, veilig kan stemmen. In deze checklist vind je
alvast een aantal aspecten waarop je werkgever zeker moet letten om dit mogelijk te maken.

Stemmen in het stemlokaal
Openingsuren moeten ruim genoeg zijn zodat de stemming gespreid kan verlopen.
Het aantal kiezers per stemlokaal moet beperkt zijn.
Organiseer de wachtrij zo dat 1,5m afstand kan worden gehouden.
Breng eventueel markeringen aan.
Vraag aan de kiezers om voor het betreden van het stemlokaal de handen te ontsmetten.
Maak, indien mogelijk, gebruik van aparte in- en uitgangen.
Het stemlokaal moet goed geventileerd worden.
Er moet voldoende ruimte zijn tussen de stemhokjes.
Materiaal moet regelmatig worden gereinigd. Denk aan potloden, schermen, stemhokjes,…
Dit geldt dus zowel voor stemmen op papier, als stemmen op een stemcomputer.
Bij stemmen op papier mogen kiezers geen eigen schrijfmateriaal gebruiken.
Dit kan ertoe leiden dat een stem gelinkt wordt aan een kiezer en deze stem ongeldig wordt
verklaard. De werkgever kan wel voor elke kiezer eenzelfde persoonlijk potlood voorzien.

De leden van het stembureau
Zorg voor een goede handhygiëne. Voorzie bv. persoonlijke desinfecterende handgels.
Zorg ervoor dat de leden van het stembureau voldoende afstand kunnen houden van elkaar en
van de kiezers. Lukt dit niet (altijd), draag dan een mondmasker.
Verdeel de taken zodat de leden van het stembureau zich niet te vaak moeten verplaatsen in
het lokaal.
Bij het tellen van de stemmen en het opstellen van het PV zal het moeilijk zijn afstand te houden.
Draag dan een mondmasker.

Instructies voor de kiezers
Zorg ervoor dat de kiezers duidelijke instructies hebben over:
De te respecteren afstand van minimaal 1,5m.

De hygiënemaatregelen, zoals het ontsmetten van de handen en het reinigen van de stemhokjes.
Het dragen van een mondmasker.

Als je twijfelt of hulp nodig hebt, neem dan contact op met je afgevaardigde!

