JAK VoL!T?
VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJÚ A ÍB SÉNÁTU 2O2O

JSTE V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ (NAPŘÍKLAD DOMOV DŮCHODCŮ,
LÉčEBNADLoUHoDoBĚ NEMocNÝcH) UZAVŘENÉM
HYGlENlcKoU STANlcí z DŮVoDU covlD-í9?

m

speciálni komise Vás sama navštiví
Volite dn€ 'l, nébo2, ňjna 2020 (dle možnostikom se),
přiDádně 8, nebo9, řina 2020 (pro2 koo Voléb do senát!)

OBECNÁ HYGlENlCKÁ OPATŘENÍ BĚHEM VOLEB:

E

Mějte zakrytá ústa a nos
Roušku sundeite pouze na Wzváni volebn i kom se z důVodu zlotožněn]

Přivstupu do volební mísinosti použrte dezinfekci na ruce
DlosIoly volebn' n'.lnos jsoU olavlde ,e oe/ -íl\ovdny,

liEil

udržuit€ .ozestupy
Udržuite rozsstupy mezi Vámi, vo]ební komisí a dalšimi voliči

V PŘÍPADĚ KARANTÉNY NEBO |ZOLACE:

tl

Přednostné využijte vol€bní stanoviště díive-in.
Toiožnost prokazujte pouze občanským prúkazem.
Na voličský průkaz volit nelze, Pokud ho ale máte, odevzdéite
ho komisi.
Je dobré mít s sebou také potvrzení od lékaře ěi hygienické §tanice.

JAK VoL!T?
vE VoLMcH Do zAsTUPlTELsTEv KRAJÚ A í/3 SENÁTU 2020

MÁTE NAŘízENoU lNDlVlDUÁLNí KARANTÉNU NEBo
z DŮVoDu covlD-19?

lzoLAcl

ANo

NE

ft
volite v běžnévolebni místnosti
jako obvykle
Vóliié Ýé dnéch 2, a 3, řijna 2020
pi]padné 9 nebó ']0 ii]óá 2020
(pro 2 koo Voeb do senétu),

volite z auta na stanovišti
(drive-in) v okíese, kde máte
trvalý pobyt
Volité Vé slřédU 30, áň 2020
V čase od 7:00 do l5:00.
připadně 7 iijna 2020 od 7 00 do 15 00
(pb 2, kolo voleb do senálu)

Adresu slánoviště náleznele
na WebovÝch siránkách svého kráie,

m
volba do přenosné volebni
schránky
Pouze ze záVažných dúvodů(napřik ad
úraz nebó douhodobá nemoc), kteréVám
znemožňuji naVšlivil volebni mistnost.
Požádgjle obecni úiad nebo volebni komis
Volíte V€ dnech 2, a 3, řjna 2020
připadné9 n6bo 10, řina 2020
(po 2 koo Voleb do sénát!)

m
volba do zvláštni přenosné

vol€bnischránky

ási sVéhU kra]skému úřad!
na specániteleionnilncé Teeíonničisó
á termin do kdy se nahást na]dete

N4usile se nah

na Webových sřánkách kraje

Volité vé dnéch 2, á 3, ňjňa 2020
pi]padné 9. nebo ]0, řiná 2020
(pro 2 koo Voeb do senátu),

