Ligtas na Pagboto
para sa Halalan 2022

Magsaliksik
1. Alamin ang dapat

3. Magsaliksik at

2. Tukuyin ang mga

4. Makipag-usap sa

inaasahan sa mga
kandidato.
isyu na dapat
pinag-uusapan.

siguraduhing mag
fact check
mga tao.

Maghanda
Ilista ang mga kandidatong iboboto.
Hanapin at I-verify ang precinct number
Magtakda ng oras ng pagboto.
Ihanda ang mga kagamitan tulad ng:
�
�
�
�
�

Bolpen
Voter’s ID at any Valid ID
Vaccination card
Alcohol at Extra Face Mask
Tubig at extra shirt. Magsuot ng komportableng pananamit.
Asahan na magiging mainit sa lugar at mahaba ang pila.

Alamin ang mga ipinagbabawal dalhin tulad ng:
�
�
�

Anumang uri ng campaign materials.
Anumang uri ng mapaminsala at nakakasakit na bagay.
Huwag mamalagi sa loob ng presinto kung tapos nang bumoto,
at iwasan ang magpaikot-ikot sa lugar.

Bisitahin

ang page ng COMELEC para sa
mga karagdagang impormasyon
Maaring manood ng mga bidyo sa internet na may
kinalaman sa tamang pagboto para sa Halalan 2022.

Oras ng Pagboto:
6:00AM - 7:00PM

Bumoto

Sumunod sa mga
Health and Safety Protocols

Step 1

Sumailalim

Pagsuot ng
face masks
sa lahat ng oras

Madalas na
pagdisinfect ng
mga kamay

Social
Distancing

sa temperature check bago
pumasok sa voting center

Step 2

Magtungo

Step 6

sa Voter’s Assistance Desk (VAD) para
alamin ang iyong precinct at sequence
numbers at assigned room o clustered
precinct

Step 3

Ipasok

Pumunta

ang balota sa Vote
Counting Machine
(VCM)

sa inyong assigned room at
magpakilala sa Electoral Board (EB)
sa pamamagitan ng pagsabi sa
iyong pangalan, precinct number
at sequence number.

Step 5
Step 4

Kunin

ang balota, ballot
secrecy folder at
marking pen mula sa
EB at magtungo sa
voting center upang
bumoto

Itiman

ang loob ng bilog sa
unahan na pangalan ng
kandidatong nais mong
iboto. Huwag bumoto ng
labis sa nakatalagang
bilang sa bawat posisyon

Step 8

Magpalagay
ng indelible ink sa kuko
ng inyong kanang hintuturo

Step 7

Pagkatapos bumoto:

Suriin
ang resibo at
ihulog ito sa
nakatalagang
lagayan

� Umuwi kaagad at ipaalam na ikaw
ay nakaboto na sa iyong mga
kasamahan o sa pamamagitan ng
pag post sa social media.
� Hikayatin ang mga kapamilya, kaibigan,
at kakilala na bumoto.

Ibang paalala sa tama at ligtas na pagboto:
�

Gamitin lamang ang opisyal na marker
na ibibigay ng EB. Huwag lalagpas o
kukulang ang pagitim sa loob ng bilog.

�

Maging sensitibo at
mapagmatyag sa mga taong
kahinahinala.

�

Huwag tiklupin, lamutin, o punitin ang
mga balota.

�

Maging mabait sa mga volunteers
at electoral employees sa presinto

�

Bawal kumuha ng litrato ng mga
nagawa o napunan na mga balota at
resibo. Bawal ring itago ang resibo.
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Maghanda
Ilista ang mga kandidatong iboboto.

Ligtas na Pagboto
para sa Halalan 2022

Hanapin at I-verify ang precinct number
Magtakda ng oras ng pagboto.

Magsaliksik
1. Alamin ang dapat

inaasahan sa mga
kandidato.

2. Tukuyin ang mga
isyu na dapat
pinag-uusapan.

Ihanda ang mga kagamitan tulad ng:
�
�
�
�
�

3. Magsaliksik at

siguraduhing mag
fact check

Bolpen
Voter’s ID at any Valid ID
Vaccination card
Alcohol at Extra Face Mask
Tubig at extra shirt. Magsuot ng komportableng pananamit.
Asahan na magiging mainit sa lugar at mahaba ang pila.

Alamin ang mga ipinagbabawal dalhin tulad ng:

4. Makipag-usap sa

�
�
�

mga tao.

Anumang uri ng campaign materials.
Anumang uri ng mapaminsala at nakakasakit na bagay.
Huwag mamalagi sa loob ng presinto kung tapos nang bumoto,
at iwasan ang magpaikot-ikot sa lugar.

Bisitahin

ang page ng COMELEC para sa
mga karagdagang impormasyon
Maaring manood ng mga bidyo sa internet na may
kinalaman sa tamang pagboto para sa Halalan 2022.

Oras ng Pagboto:
6:00AM - 7:00PM

Bumoto

Step 8

Magpalagay
ng indelible ink sa kuko
ng inyong kanang hintuturo

Sumunod sa mga
Health and Safety Protocols

Step 1

Sumailalim

Pagsuot ng
face masks
sa lahat ng oras

Madalas na
pagdisinfect ng
mga kamay

sa temperature check bago
pumasok sa voting center

Step 2

Step 7

Magtungo

Step 3

ang balota sa Vote
Counting Machine
(VCM)

sa inyong assigned room at
magpakilala sa Electoral Board (EB)
sa pamamagitan ng pagsabi sa
iyong pangalan, precinct number
at sequence number.

Step 5

Kunin

ang balota, ballot
secrecy folder at
marking pen mula sa
EB at magtungo sa
voting center upang
bumoto

� Umuwi kaagad at ipaalam na ikaw
ay nakaboto na sa iyong mga
kasamahan o sa pamamagitan ng
pag post sa social media.
� Hikayatin ang mga kapamilya, kaibigan,
at kakilala na bumoto.

Ipasok

Pumunta

Step 4

Suriin
ang resibo at
ihulog ito sa
nakatalagang
lagayan

Step 6

sa Voter’s Assistance Desk (VAD) para
alamin ang iyong precinct at sequence
numbers at assigned room o clustered
precinct

Pagkatapos bumoto:

Social
Distancing

Itiman

ang loob ng bilog sa
unahan na pangalan ng
kandidatong nais mong
iboto. Huwag bumoto ng
labis sa nakatalagang
bilang sa bawat posisyon

Ibang paalala sa tama at ligtas na pagboto:
�

Gamitin lamang ang opisyal na marker
na ibibigay ng EB. Huwag lalagpas o
kukulang ang pagitim sa loob ng bilog.

�

Maging sensitibo at
mapagmatyag sa mga taong
kahinahinala.

�

Huwag tiklupin, lamutin, o punitin ang
mga balota.

�

Maging mabait sa mga volunteers
at electoral employees sa presinto

�

Bawal kumuha ng litrato ng mga
nagawa o napunan na mga balota at
resibo. Bawal ring itago ang resibo.
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