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Jak oddać głos jeśli
masz COVID-19
BE COVIDSAFE

Osoby, które z powodu dodatniego wyniku testu na COVID-19 podlegają
izolacji, nie będą mogły w sobotę 21 maja oddać głosu w wyborach
federalnych 2022 w lokalu wyborczym.
Głosowanie przez telefon dostępne będzie od czwartku 19 maja do
soboty 21 maja dla osób, które począwszy od godz. 18.00 czasu
lokalnego w piątek 13 maja uzyskały dodatni wynik testu na COVID-19.
Osoby, które mają bliski kontakt z osobą zakażoną, ale nie przejawiają
żadnych symptomów i nie muszą poddawać się izolacji, mogą głosować
osobiście w lokalu wyborczym.

Jak oddać głos przez telefon
   
1 Rejestracja

   
2 Głosowanie

• Przygotuj dowód dodatniego wyniku testu na COVID-19.
Powinno to być:

Czas oczekiwania na połączenie z operatorem może
być znacznie wydłużony.

○ w przypadku testu wymazowego PCR – miejsce
wykonania testu, data i godzina otrzymania wyniku
dodatniego, oraz (o ile to możliwe) numer wydanego
przez tę placówkę medyczną zaświadczenia.
○ w przypadku szybkiego testu antygenowego RAT –
nazwa i numer seryjny testu RAT (o ile to możliwe),
data i godzina dodatniego wyniku testu, oraz (o ile
to możliwe) numer zaświadczenia, wydanego przez
placówkę medyczną w której dodatni wynik testu
został zgłoszony.

22-1681

• Zadzwoń pod numer 1800 413 960 i wybierz opcję
“1” żeby się zarejestrować. W razie potrzeby możesz
poprosić o pomoc tłumacza. Dowód testu miej w
pogotowiu, bowiem podczas rozmowy poprosimy cię o
złożenie oświadczenia, że nie możesz udać się do lokalu
wyborczego z powodu izolacji koronawirusowej.
• Pocztą elektroniczną lub SMS-em otrzymasz 8-cyfrowy
numer rejestracyjny wyborcy telefonicznego oraz
6-cyfrowy PIN bezpieczeństwa. Będą ci potrzebne,
aby móc oddać głos przez telefon.

• Otwórz link otrzymany mailem lub SMS-em i wyświetl
wzór kart wyborczych dla twojego okręgu.
• Przygotuj swój 8-cyfrowy numer rejestracyjny, 6-cyfrowy
PIN bezpieczeństwa oraz swoje preferencje wyborcze.
• Zadzwoń pod numer 1800 413 960 i wybierz opcję “2”
żeby oddać głos. W razie potrzeby możesz poprosić
o pomoc tłumacza. Operator poprosi cię o:
○ ponowne potwierdzenie, że przysługuje ci możliwość
oddania głosu przez telefon
○ podanie 8-cyfrowego numeru rejestracyjnego oraz
6-cyfrowego PIN-u bezpieczeństwa (aby zapewnić
poufność głosu - nie podawaj swojego nazwiska
ani adresu)
○ potwierdenie, że masz przed sobą wzór kart
wyborczych
○ wskazanie, jak i na kogo chcesz oddać głos
○ i na koniec rozmowy – potwierdzenie, że tak właśnie
chcesz zagłosować.

Godziny działania linii
Rejestracja online
Start

Środa 18 maja

18.01 czasu wschodnioaustralijskiego AEST

Koniec

Sobota 21 maja

16.00 czasu wschodnioaustralijskiego AEST

Rejestracja telefoniczna

Czwartek 19 maja

8.30 do 17.30 czasu lokalnego

Piątek 20 maja

8.30 do 17.30 czasu lokalnego

Sobota 21 maja

8.00 do 16.00 czasu lokalnego

Czwartek 19 maja

8.30 do 17.30 czasu lokalnego

Piątek 20 maja

8.30 do 18.00 czasu lokalnego

Sobota 21 maja

8.00 do 18.00 czasu lokalnego

Głosowanie przez telefon

Jeśli w momencie zamknięcia głosowania o godz. 18.00 w sobotę 21 maja będziesz oczekiwać w kolejce na
połączenie z operatorem, to wciąż będziesz mieć możliwość oddania głosu w wyborach.

Twój głos jest bezpieczny

22-1681

Procedury gwarantujące ochronę głosów oddawanych przez telefon są takie same, jak te stosowane przez
Australijską Komisję Wyborczą wobec głosów oddawanych w lokalach wyborczych, i zgodne z literą Ustawy
Wyborczej.
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