
MGA SOLUSYON SA PAGBOTO PARA 
SA LAHAT NG MGA TAO

PLANO SA LIGTAS NA HALALAN

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang LAVote.net

PARA SA MGA BOTANTE
Lahat ng mga nakarehistrong botante ay padadalhan ng isang balota sa 
Pagboto sa pamamagitan ng Koreo.

Ang County ng L.A. ay hinihikayat ang mga botante na manatili sa tahanan at bumoto 
gamit ang kanilang balotang pangkoreo. Gayon pa man, para sa ibang indibidwal, mas 
kanais-nais ang pagboto nang personal. Saan man pinapayagan ang personal na 
pagboto, susunod tayo sa patnubay sa kalusugan at kaligtasan ng publiko ng Estado at 
County upang maghatid ng isang ligtas na kapaligiran ng pagboto.

Impormasyon sa COVID-19 para sa Personal na Pagboto:
• Ang mga botante ay kinakailangang magsuot ng isang pantakip sa mukha sa Sentro

ng Pagboto.
• Ang mga pantakip sa mukha at gwantes ay magagamit ng mga botante kung

hihilingin.
• Ang mga panlinis ng kamay ay ibibigay sa pagpasok at paglabas sa Sentro ng

Pagboto. Ang mga panlinis ng kamay ay magagamit din sa mga pangunahing
istasyon sa panahon ng proseso ng pagboto.

• Ang paglayo sa kapwa-tao ay ipatutupad habang naghihintay sa pila at sa buong
proseso ng pagtatala at pagboto.

• Ang mga ePollbook at mga Kagamitan sa Pagmarka ng Balota ay lilinisin pagkatapos
ng bawat botante.

• Ang mga botante ay hinihikayat na gumawa ng mga hakbang upang mapabilis ang
kanilang proseso ng pagboto upang limitahan ang kanilang oras sa Sentro ng
Pagboto. Kabilang dito ang pagberipika nang maaga sa rehistrasyon ng botante,
gamit ang Interaktibong Halimbawang Balota (ISB) upang markahan na ang mga
pinili, at pagdadala ng kanilang Halimbawang Balota upang pabilisin ang pagtatala ng
botante.

• Ang mga botante ay hihikayating samantalahin ang maagang pagboto at bumoto sa
mga oras na kakaunti ang tao kung may pagkakataon.

• Ang pagboto sa gilid ng daan ay patuloy na pinapayagan para sa mga botante na
hindi kayang pumasok sa Sentro ng Pagboto.

Ang “Plano sa Ligtas na Halalan” ng County ng Los Angeles ay nakahanay sa “Patnubay ng Pangasiwaan ng 
Halalan sa ilalim ng COVID-19” ng California. Ang bawat isa ay pinagbuti sa payo ng mga kaugnay na awtoridad sa 
kalusugan gamit ang pinakamagaling na impormasyon sa kalusugan ng publiko na mayroon, kabilang ang patnubay 
na ibinigay ng Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pagpigil ng mga Sakit ng U.S. (CDC) at ng mga opisyal ng 
kalusugan ng publiko ng California.

Ang Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County (RR/CC) ng Los Angeles ay:

• Bumuo ng isang planong-tukoy sa lokasyon na proteksyon sa pagboto.
• Nagsanay ng mga manggagawa sa mga hakbang upang limitahan ang pagkalat

ng COVID-19, kabilang ang pagsala sa kanilang sarili para sa mga sintomas at
pamamalagi sa bahay kung kinakailangan.

• Nagtakda ng mga hakbang sa pagpigil at pagsala sa sarili ng mga manggagawa.
• Nagtakda at nagpahayag ng mga patnubay sa pisikal na paglayo.
• Nagpatupad ng mga protokol sa paghuhugas ng kamay, pagtatakip ng mukha at

disimpeksyon.
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PLANO SA LIGTAS NA HALALAN

PLANO NG SENTRO NG PAGBOTO

NAKASULAT NA PAHIWATIG

PARA SA MGA MANGGAGAWA SA 
HALALAN
Ang mga Manggagawa sa Halalan ay sasanayin 
upang ipatupad ang mga sumusunod na patnubay:
• Sundin ang mga hakbang sa pag-iwas habang nasa 

bahay upang makatulong na limitahan ang pagkalat ng 
COVID-19.

• Huwag pumunta sa Sentro ng Pagboto  kung nasuri na 
may COVID-19, may sintomas, o binigyan ng utos na 
mag quarantine o manatili na nakabukod sa iba.

• Pagkumpirma ng sariling-pagsala bilang bahagi ng pag-
sign in sa araw-araw ng manggagawa.

• Madalas na maghugas ng kamay o gumamit ng sanitizer 
ng kamay kung saan hindi makakagamit ng sabon at 
tubig.

• Magsuot ng kagamitang pang-proteksiyon kabilang ang 
mga pantakip sa mukha, mga panangga sa mukha, at 
guwantes.

• Itaguyod ang mga pamantayang hindi nakikipag-ugnay 
upang maiwasan ng mga manggagawa na batiin ang mga 
katrabaho at botante na may pisikal na pakikipag-ugnay: 
"Nagsisimula ang distansya sa hello."

• Madalas na linisin ang mga bagay sa trabaho at 
karaniwang ginagamit na mga ibabaw.

• Linisin ang mga ePollbooks at Kagamitang Pangmarka ng 
Balota bago magsimula ang araw, pagkatapos gamitin ng 
bawat botante, sa isang oras-oras na iskedyul, at sa oras 
ng pagsasara.

• Limitahin ang paghawak ng mga ibinahaging bagay.
• Limitahin ang pagbisita ng mga taong hindi kailangan sa 

Sentro ng Pagboto.
• Mag-ingat sa pagdisimpekta ng kagamitan bago gamitin 

ng mga botanteng may kapansanan sapagkat maaari 
silang makipag-ugnay sa kagamitan sa iba't ibang 
paraan, at ang ilan ay maaaring magkaroon ng 
natatanging mga kahinaan sa kalusugan. Ang mga 
kontrol sa kakayahang makagamit para sa kagamitan sa 
pagboto ay nililinis bago at pagkatapos ng bawat 
paggamit.

• Ang minsanang itinatapong panakip ng tainga para sa 
headphones ng aparato ay ibibigay at papalitan 
pagkatapos ng bawat paggamit.

• Ang isang pinasadyang plano ng Sentro ng Pagboto ay
nilikha para sa bawat lokasyon na tinitiyak ang pisikal na
distansya sa buong Sentro ng Pagboto hanggang sa
abot ng makakaya.

• Isang-direksyong trapiko sa paglakad.
• Magkahiwalay na mga ruta para sa pagpasok at

paglabas kung saan posible.
• Bukas palagi ang mga pintuan.
• Ang mga bintana ay bubuksan upang madagdagan ang

sirkulasyon ng hangin kung saan posible.
• Ang mga istasyon ng pag tsek-in at mga Kagamitang

Pangmarka ng Balota ay isasaayos upang lumikha ng
pisikal na distansya.

• Ang bawat sentro ng pagboto ay magkakaroon ng isang
istasyon ng hintuan sa pasukan kung saan bibigyan ng
sanitizer sa kamay ang mga botante. Magagamit ang
mga maskara at guwantes para sa mga botante kung
kinakailangan. Ang isang manggagawa sa halalan ay
ilalagay dito upang paalalahanan ang mga botante ng
mga espesyal na pag-iingat.

• Kung pahihintulutan ng panahon, ang bilang ng mga
botante sa pasilidad ay lilimitahan sa paglilipat ng mga
linya sa labas.

• Mga nakasulat na pahiwatig upang paalalahanan ang
mga botante, tagamasid at manggagawa ng pisikal
na distansya, pagtakip sa mukha, at mga
pagsapanahon ng mga tutularang trapiko ng
paglakad.

• Malinaw na nakasulat na pahiwatig upang sabihin
ang naaangkop na distansya.

• Nakapaskil sa mga pasukan at lubos na nakikitang
mga lokasyon.

• Ang mga biswal na paalala (hal., mga marka sa
sahig, may kulay na tape, o mga karatula) ay
ipapakalat upang ipaalala sa mga manggagawa at
botante ang naaangkop na paglayo.

ANG MEDIA, SOCIAL MEDIA AT TUWIRANG KOMUNIKASYON 
Ang kampanya ng media ng County ay magsasama ng sumusunod na mga bahagi:
• Ang pagboto sa pamamagitan ng koreo ay isang ligtas na pagpipilian upang maiwasan ang pagkakalantad sa COVID-19

habang bumoboto.
• Mayroong mga alternatibo upang makapagbigay ng isang kapalit na balota o tulungan kang makapaghulog ng balota na

hindi pumapasok sa isang lugar ng pagboto kasama ang mga pamamaraan para sa paghingi ng isang pamalit, mga
kahong hulugan at pagboto sa gilid ng daan.

• Kung kailangan mong pumasok sa isang lokasyon ng pagboto, mangyaring:
- Magsuot ng pantakip sa mukha.
- Panatilihin ang nararapat na pisikal na distansya mula sa mga taong hindi mo kasambahay.
- Gumamit ng sanitizer sa kamay bago lumapit sa istasyon ng tsek-in at pagkatapos ng pagboto.
- Sumunod sa anumang karagdagang patnubay na ibinigay sa lokasyon ng pagboto.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang  LAVote.net

Ang planong ito ay nagsisilbing isang pamantayan. Ang Plano sa Ligtas na Halalan ng RR/CC ay patuloy na lumalago at 
lumalawak habang patuloy na lumalabas ang mga bagong patnubay at mga rekomendasyon. rev 081721 




