ІНСТРУКЦІЇ ДО ПРОТОКОЛУ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ТА БЕЗПЕКИ

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ПРОТОКОЛУ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ТА БЕЗПЕКИ
Ця інструкція призначена для місцевих та міжнародних журналістів-фрілансерів з
різним рівнем досвіду. В ній описано фактори, на які слід звертати увагу, під час заповнення
"Протоколу оцінки ризиків та безпеки", а також поради щодо базової підготовки до оцінки загроз
високого ризику та складних питань цифрової безпеки.
Це допоможе журналістам-фрілансерам визначити потенційні ризики для безпеки і захищеності,
класифікувати загрози та вживати на практиці заходи для зменшення ризику.

Заповнення "Протоколу оцінки ризиків та безпеки" перед початком завдання
допоможе управляти ризиками та мінімізувати їх, а також дозволить належним чином
реагувати на інцидент або надзвичайну ситуацію на місці.
Ставтесь до нього як до друга та супутника під час виконання завдання. Заповнюйте
його від самого початку виконання завдання, з моменту першого знайомства з
історією та використовуйте його як важливий інструмент і контрольний список, щоб
переконатися, що ви продумали та підготувалися до усіх вірогідних ситуацій, які
можуть статися. Він буде розширюватись, коли ви проводитимете дослідження
пі час створення репортажу, тож ставтесь до нього, як до динамічного та мінливого
документу, постійно переглядаючи та оновлюючи його відповідно до потреб.
Зверніться до якомога більшої кількості джерел для набуття повного розуміння
природи загроз, з якими зіткнетеся ви, ваша команда, контактні та інші залучені особи.
Надійні
поточні локальні знання є надзвичайно цінніми, однак пам’ятайте, що люди та
організації мають різні пороги прийнятного ризику. З цим зможуть допомогти журналісти,
громадські організації, активісти та державні установи. Онлайн-звіти та посібники також
корисні, проте зважайте на джерела та дати публікації, щоб оцінити, чи є інформація
актуальною і чи варто брати її до уваги.
Для кожного етапу документу обміркуйте усі можливі сценарії «Що, якщо..?», щоб
допомогти ідентифікувати та класифікувати загрози — як можливі, так і малоймовірні.
Доволі часто найменш очікуваними подіями або сценаріями є ситуації, в яких
опиняються журналісти-фрілансери на місцях.
Постійно запитуйте себе: «Як мене сприймають…?» і «Як я сприймаю людей, місця та
ситуації, здійснюючи оцінку безпеку та захищеності?». Це має особливо важливе
значення для місцевих журналістів, які працюють у своїй країні чи регіоні. Найголовніше,
завжди співвідносьте усвідомлені ризики з редакційними перевагами завдання.

КОЖЕН ЖУРНАЛІСТ ТА ЗАВДАННЯ ТИКАЮТЬСЯ З
УНІКАЛЬНИМИ ОБСТАВИНАМИ, ТОМУ "ПРОТОКОЛ ОЦІНКИ
ИЗИКІВ ТА БЕЗПЕКИ" ПОВИНЕН СПРИЙМАТИСЯ ЛИШЕ ЯК
ІНСТРУКЦІЯ І ЗМІНЮВАТИСЬ ВІДПОВІДНО.
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1. ОПИС ЗАВДАННЯ

Щоб можна було визначити ризики, проєкт має бути детально описаний. Перед
початком оцінки ризиків важливо зробити опис завдання, визначити та перерахувати
ключові складові проекту: усі послідовності виконання, інтерв’ю, плани поїздок та
заходи, які є життєво важливими для планів виконання завдання.
У подальших розділах надайте конкретні відомості про те, що висвітлюватиметься під
час виконання завдання, хто буде працювати над проєктом, про що будете знімати, що
фотографувати, записувати, про що писатимете; включно з відповідними зустрічами,
графіками, інтерв'ю та локаціями. Це стане основою "Протоколу оцінки ризиків та
безпеки", а також надасть чітке уявлення про те, чого ви хочете досягти і як ви хочете
цього досягти.

1.1 КЛЮЧОВІ КОНТАКТИ ТА ЕКСТРЕНІ НОМЕРИ
Переконайтеся, що тут зазначено всі контактні номери відповідних людей – міжнародний
мобільний, місцевий номер SIM-карти, номер супутникового телефону тощо. Дуже
важливо розмістити цю інформацію у верхній частині документа, щоб ви та всі решта,
кому вона може знадобитися, мали цю необхідну інформацію під рукою.
З метою уникнення помилок, укладаючи список контактів, переконайтеся, щоб усі
номери, адреси електронної пошти тощо були двічі перевірені. Легко помилитися, але
неправильний номер може призвести до катастрофи у надзвичайній ситуації!
Заповніть розділ "Короткі відомості про відповідний досвід", щоб зафіксувати весь
відповідний досвід на підтвердження того, що людина підходить для цієї роботи. Це
може бути практичний досвід, досвід у певній галузі знань або досвід роботи у даній
місцевості.
КОНТАКТИ ДЛЯ ЕКСТРЕНОГО ЗВ'ЯЗКУ:

Знову ж таки, переконайтеся, що ці номери були двічі перевірені, та зателефонуйте на
них перед від'їздом, щоб впевнитися, що вони не змінилися або не стали непотрібними.
Не покладайтеся лише на дослідження в Інтернеті. Місцева інформація, отримана від
фіксерів, журналістів, НУО та інших організацій є безцінною для розуміння, які послуги є
доступними.

o Місцеві екстрені служби:
Зазначте всі відомості про екстрені служби, державні або приватні, які можуть
допомогти у надзвичайній ситуації. Також детально опишіть умови надання послуг та
реалістичні очікування від обслуговування. У багатьох країнах, де державні служби
екстреної допомоги не є надійними або взагалі відсутні, часто працюють приватні
служби. Упевніться, що ви вивчили усю доступну вам інформацію, і чи не потрібно
вам попередньо реєструватись у службі до початку виконання завдання.
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o Відповідна ключова контактна особа з питань безпеки:
,
буде інформувати про будь-які зміни щодо планів, переміщень та
місцезнаходжень.
Призначаючи ключову контактну особу з питань безпеки, переконайтеся, що ця
людина відповідає цій роботі, а також, що не менш важливо, є надійною. Чи варто
враховувати мови і чи є людина, яка розмовляє мовою місцевості, де ви
працюєте? Або вам потрібно призначити когось для перекладу на місцеву мову
чи діалект? Пам’ятайте, що у віддалених регіонах не завжди розмовляють
національними мовами.
Найголовніше - переконайтеся, що ваша ключова контактна особа з питань
безпеки завжди досяжна! Не обирайте людину, яка часто перебуває в зоні
поганого прийому або змушена з різних причин вимикати свій телефон.
Обміркуйте можливість призначити ще одну ключову контактну особу з питань
безпеки на випадок того, якщо ваша основна контактна особа буде недосяжною
через певні причини.

o Інші доцільні контакти:
Надайте список додаткових контактних осіб у країні, які можуть допомогти у разі
інциденту у сфері безпеки, втрати зв'язку з командою або будь-якої іншої
надзвичайної ситуації.
Сюди повинні входити будь-які місцеві НУО, посольства, місцеві чиновники,
місцеві юридичні консультанти або правоохоронні органи. Зауважте, чи були вони
заздалегідь поінформовані про завдання і чи була зроблена будь-яка формальна
реєстрація факту співпраці з ними.
Вочевидь, якщо ви працюєте, використовуючи оперативну легенду або будь-яким
іншим "прихованим" способом, інформування людей про вашу присутність вплине
на ваш профіль і потенційно загрожуватиме вашому завданню, контактам або
співробітникам. Обов'язково обміркуйте усі сценарії та варіанти «А що, якщо..?

1.2 ОГЛЯД ІСТОРІЇ
Надайте короткий огляд завдання, включно з планом історії та ймовірними
інтерв'ю.

1.3 ЛОКАЦІЇ ТА СТИСЛИЙ ГРАФІК
Складіть список всіх локацій разом зі стислим графіком виконання завдання.
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1.4 ПЕРЕЛЬОТИ, ПОЇЗДКИ ТА ПРОЖИВАННЯ
Складіть детальний список усіх перельотів, переїздів та місць проживання
(включно з контактною інформацією, адресами тощо).
Ø

Прикріпіть усі відповідні документи та мапи в 7. ДОДАТОК.

1.5 ПАСПОРТ, ВІЗИ, АКРЕДИТАЦІЯ ДЛЯ ПРЕСИ ТА ОПЕРАТИВНА ЛЕГЕНДА
Надайте всі паспортні дані, детальну інформацію про отримані візи (листи, відповіді),
про те, як буде отримана акредитація для преси, зазначте, чи ви подорожуєте під
прикриттям чи як турист, докладно опишіть оперативну легенду.
Подорожувати як турист категорично не рекомендовано, якщо для цього немає
вагомої причини. Уточнітьумовника або редактора,чи вони зрадіють матеріалу,
зібраному за таких обставин, оскільки існують суворі галузеві інструкції щодо роботи
під прикриттям та прихованої зйомки. Якщо ви маєте намір знімати без посвідчення
журналіста, це має бути відображено в розділі 2.АНАЛІЗ РИЗИКІВ.
Ø

Переконайтесь, що всі відповідні документи та кореспонденцію прикріплено в

7.ДОДАТОК.
2. АНАЛІЗ РИЗИКІВ
Передусім, ефективне управління ризиками полягає в тому, щоб ставити запитання,
слухати відповіді та працювати в межах можливого.
Якщо розібрати та розглянути кожен із елементів завдання з точки зору безпеки та
захищеності – фізичної, цифрової, психологічної – стане зрозуміло, що всі вони
нерозривно пов'язані. Наприклад, погодні або сезонні кліматичні явища можуть
вплинути на обладнання, комунікації, транспорт та доступ до запропонованих локацій
або респондентів; цифрова безпека впливає на комунікації, профілі, безпеку контактів і
співробітників, ризики, пов'язані з дослідженням; стрес і втома впливають на здоров'я,
психологічну безпеку та фізичну витривалість.
Постійний аналіз ризиків та перетворення його на безперевний процес під час
підготовки дозволить реалізувати найвсеосяжніші плани, що згодом забезпечить
гнучкість та стабільність роботи в польових умовах - як з практичної, так і з творчої
точки зору створення історії. Ретельний та ґрунтовний аналіз, заснований на
скрупульозному дослідженні надійних та адекватних джерел, дає можливість
адаптації, що забезпечує найкращі шанси
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на успішне виконання завдання, якомога безпечніше та надійніше.
Порогові значення ризику є важливим компонентом оцінки ризиків. Під час аналізу
інформації щодо потенційних загроз та ризиків для безпеки та захисту, пам'ятайте про
те, хто надає вам пораду та який їх показник порогу ризику? Чи вони сприймають
ступінь ризику для вашого завдання на тому ж рівні, що й ви? Зважайте на це,
використовуючи інформацію від НУО, державних установ чи інших організацій – усі
вони будуть мати різні пороги ризику, залежно від їхньої ролі та мети.
Найголовніше - неважливо, наскільки ви досвідчені (чи то стаж роботи, чи кількість
локацій та сюжетів, над якими ви працювали) - кожне завдання відрізняється від
іншого та пропонує нові виклики. Залишайтеся відкритим, "свіжим" та допитливим,
визначаючи очікувані та неочікувані потенційні ризики в усіх сценаріях.

2.1 ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИЩЕНОСТІ
Зробіть огляд загальної оцінки безпеки та захищеності, визначаючи потенційні
ризики безпеки, пов'язані з виконанням завдання, сюжетом та місцезнаходженням.
Візьміть до уваги делікатність теми: чи стосується завдання локації, діяльності або
події, особи чи людей з підвищеним ризиком.

2.2 ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА РИЗИКІВ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ПРОЕКТУ
Для кожного з наступних розділів, визначте:
a. Потенційний ризик, пов'язаний з виконанням завдання
b. Рівень загрози для ризику (наскільки він серйозний
чи наскільки він ймовірний)
c. Як він буде пом'якшений?(заходи,що вживаються для
зменшення ймовірності та серйозності)

Ø

РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯМ

Робота над потенційними ризиками, пов'язаними з місцем виконання завдання,
величезна (їх визначення, оцінка рівня загрози та ймовірності ризику, а також
детальний опис заходів з їх мінімізації) і повинна сприйматися з належною обережність
та увагою, незалежно від того, як ви ставитесь до ворожості середовища, в якому ви
будете працювати.
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Наприклад, історичні артилерійські боєприпаси, що не вибухнули, можуть зберігатися
протягом багатьох років і не становити очевидного ризику для, здавалося б, мирної
місцевості. Землетруси можуть відбуватися у "неворожих" районах. Інфекційні
захворювання можуть вважатися нормою для місцевого населення і не
індентифікуватися належним чином.
Ставлення громадськості чи влади може відрізнятися залежно від того, як вас
сприймають. Особливо це стосується місцевих журналістів, які можуть відчувати, що
знають і розуміють усі місцеві аспекти; проте пербуваючи у ролі журналіста, а не
цивільної ососби, вони можуть сприйматися громадськістю та владою зовсім інакше.
Включіть будь-які відповідні тренінги, такі як "Курси з ознайомлення з безпекою
подорожей" або "Навчання роботі в умовах несприятливого навколишнього середовища",
з детальною інформацією про організаторів, дати та зміст курсу. Після завершення оцінки
ризиків переконайтеся, що тренінг, який ви та ваша команда пройшли або маєте намір
пройти, відповідає суті завдання. Упевніться, що організатор курсу схвалений вашим
мовником/редактором та страховою компанією.
Зверніться до ресурсу НАВЧАННЯ З ПИ
для
детальної інформації про типи тренігів та на сторінку RORY PECK TRAINING FUND
для допомоги в отриманні фінансування курсу "Вороже середовище".

У разі потреби заповніть документ "Доказ життя".

Ø

РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПРОФІЛЕМ

Визначте, як ваш профіль або профіль членів команди/контактів/співробітників може
спричинити ризик:

1. Чи ви є непублічною особою чи намагаєтесь привернути до себе
увагу? Чи є ризики пов'язані з цим?

2. Чи існують будь-які потенційні ризики, пов'язані з індивідуальними профілями
вас чи вашої команди, відносно локації або сюжету(стать, вік, етнічна
приналежність, релігійні переконання чи національність)?

3. Чиі снують будь-які ризики стосовно вашого іміджу чи іміджу вашої команди
або присутності в Інтернеті, і як це може бути сприйнято, зважаючи на
попередні зв'язки, роботу та завдання? (У разі потреби зверніться до розділу
ЦИФРОВІ РИЗИКИ)
Йдеться не про те, як ви сприймаєте себе, а про те, як вас можуть сприймати інші.
Будьте в курсі свого іміджу та присутності в Інтернеті, а також враховуйте усі
попередні зв'язки, роботи та завдання, які можуть поставити під загрозу вашу безпеку.
Ці самі питання стосуються і супроводжуючих вас осіб. Ви вже мали визначити, чи є
ви та ваша команда відповідними людьми для виконання цього завдання, а цей
розділ має вирішальне значення
www.rorypecktrust.org
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для переконання, що ви врахували всі фактори при прийнятті цього рішення.
Ø

БЕЗПЕКА ДЛЯ МІСЦЕВИХ КОНТАКТІВ/СПІВРОБІТНИКІВ

Визначте усі потенційні ризики, пов'язані з людьми, що працюють або взаємодіють з
вами (місцеві фіксери, перекладачі, водії, НУО, джерела та співробітники). Які
повноваження та досвід місцевих журналістів/водіїв/перекладачів робить їх
придатними для цього завдання?
Для їхньої власної безпеки вашому фіксеру/водію/перекладачеві, можливо, не потрібно
знати всі деталі завдання, але вони повинні знати про ризики, на які вони наражаються, і
ви повинні обговорити з ними заходи безпеки та наслідки потрапляння в біду.
Важливо знати людей, з якими ви будете працювати та на яких будете покладатися.
Прислухайтесь до своїх інстинктів та ретельно розпитуйте потенційних співробітників
перед прийняттям на роботу. Звертайтесь за рекомендаціями до тих, хто з ними
працював, і пам'ятайте про принципи порогу ризику під час зважування інформації як
від співробітників, з якими ви працюєте, так і від тих, хто їх підтримує. Чи розуміють
вони, чого ви намагаєтеся досягти, усі чутливі моменти, пов'язані з завданням, і ваш
поріг ризику? Чи вони послідовні й надійні, та чи довіряєте ви їм?
Бувають випадки, коли вибір людей, які працюють з вами у складніших або
віддаленіших місцевостях, може бути обмежений. Можливо, вам доведеться прийняти
рішення, зіставивши редакційні переваги компромісів та подальші потенційні ризики –
при їх прийнятті на роботу. Ніколи не бійтеся переоцінити людей, з якими ви працюєте
на місцях, переконавшись, що ви продумали всі потенційні наслідки та наслідки зміни
персоналу під час виконання завдання. Визначте усі потенційні ризики або
занепокоєння щодо найманого на місцях персоналу, рівень занепокоєння або
ймовірність занепокоєння та всі потенційні заходи, що вживатимуться для зниження
ризику; тобто завчасно вивчіть усіх альтернативних фіксерів/водіїв/перекладачів на
випадок виникнення проблем під час роботи на локації.
Ø

КОМУНІКАЦІЇ

Заповніть ПЛАН КОМУНІКАЦІЙ. У разі необхідності, зверніться до
ЦИФРОВ БЕЗПЕК .

Складіть список усіх засобів зв'язку, якими користуватиметесь ви/команда/контакти/
співробітники (місцеві мобільні телефони, міжнародні мобільні телефони, супутникові
телефони, радіо, стаціонарні телефони, Інтернет), зважаючи на кожен потенційний
ризик, ймовірність та серйозність цього ризику і як його можна зменшити.
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Ретельно обміркуйте, як ви будете спілкуватися під час виконання завдання та як ви
будете спілкуватися зі своїм редактором, особою відповідальною за перевірки та/або
ключовою контактною особою з питань безпеки.
Типи ризиків, які слід враховувати: погане покриття мобільних мереж, обмеження щодо
стабільного використання супутникових телефонів (наприклад, погана погода, щільні
міські райони, густе листя тощо), стеженням, юридичні проблеми або проблеми
безпеки, пов'язані з супутниковими телефонами та радіо. Поміркуйте про сприйняття
та свій профіль з точки зору вашого вибору методу зв'язку: є країни, де наявність
супутникового телефону чи радіо може означати, що ви військовий або маєте злочинні
наміри, що потенційно може викликати вороже ставлення.
Чи може будь-який із ваших методів комунікації бути скомпрометованим або поставити
під загрозу вашу безпеку та/або безпеку інших?
Чи будете ви використовувати пристрій відстеження чи GPS? Хто буде слідкувати за
вашою поїздкою, а хто реагуватиме на сигнал біди?
Поради інших журналістів, експертів із комунікацій та надійні знання на місці можуть
бути життєво важливими для оцінки ризику, пов'язаного з комунікаціями.
Ø

ЦИФРОВА БЕЗПЕКА

Зверніться до
РИЗИКІВ

ЦИФРОВ БЕЗПЕК та заповніть ОЦІНКУ ЦИФРОВИХ

Опишіть будь-які цифрові ризики, пов'язані з цифровою безпекою (як дотичні до
завдання, так і особисті), та як вони будуть мінімізовані. Поміркуйте над зберіганням та
захистом даних (особливо якщо це делікатна або суперечлива історія та/або
передбачає контакт або опитування вразливих людей); потенційним стеженням
або цензурою, ймовірними противниками (навмисними та ненавмисними);
обладнанням, які матеріали будуть зібрані, записані та збережені; комунікаціями,
дослідженням та онлайн-доступом, цифровими профілями тощо.
Захист вашого цифрового профілю, даних і даних ваших джерел має стати важливою
частиною вашого плану безпеки (і вашого щоденного діджитал-життя). Цифрові атаки
можуть мати реальні наслідки для вас і людей, з якими ви працюєте. Вжиття маленьких
простих кроків може значно змінити вашу безпеку в цифровому просторі.
Зважайте на те, як цифрова безпека, соціальні мережі та проведений онлайн час
може вплинути на психологічне самопочуття. У разі необхідності, посилання на розділ
ПСИХОЛОГІЧНИЙ РИЗИК.
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Ресурс ЦИФРОВА БЕЗПЕКА охоплює ключові області, зокрема: Інтернет, паролі,
електронну пошту, шкідливе програмне забезпечення, комп'ютери, мобільні телефони,
найкращі практики для соціальних мереж, тролінг і доксінг, шифрування, матеріали з
питань безпеки та перетину кордону і контрольно-пропускних пунктів.
Ø

РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ДОСЛІДЖЕННЯМ

Окресліть будь-які ризики, пов'язані з проведенням дослідницьких інтерв'ю, зйомкою,
фотографуванням, отриманням та перенесенням інформації, яка може мати доказову
цінність.
При зборі, зберіганні та обміні дослідницькими даними та інформацією корисно
порівнювати ризики, пов'язані з дослідження, з міркуваннями цифрової безпеки. Знову
ж таки, враховуйте, як вас сприймають під час ваших запитань або запитів ті, з ким ви
розмовляєте. Завжди намагайтеся поставити себе на їхнє місце чи зрозуміти їх
контекст і поміркуйте, як вони сприймуть вас (і вашу команду/фіксера/ перекладача) в
залежності від того, як ви підходите до свого дослідження.
Ø

ТРАНСПОРТ

Окресліть ризики, пов'язані з організацією поїздок. Окремо обміркуйте
дорожньо-транспортні пригоди та інші види транспорту (літаки, катери).
Обміркуйте поїздки до пункту призначення, в середині країни та між країнами.
Ретельно сплануйте маршрут і вивчіть найбезпечніший спосіб поїздки – він не завжди
може бути найшвидшим або найдешевшим. Хоча бюджет, як правило, є важливим
фактором, зпівставте найбезпечніший і найдоцільніший варіант із найдешевшим.
Наприклад, часто найдешевші рейси здійснюються транзитом через країни, що може
означати тривалу зупинку або додаткові турботи щодо правил перевезення
обладнання або ЗІЗ, які відрізняються від країни призначення. Час прибуття є
надзвичайно важливим, особливо якщо дешевший авіарейс прибуває рано вранці,
коли часто ще темно, в країну, мовою якої ви, можливо, не володієте або не знайомі з
процесом прибуття та в'їзду. В цей час, коли ви найбільш вразливі та втомлені, ви
можете стати легкою мішенню для крадіжок, злочинів, хабарництва чи більш серйозних
загроз безпеки.
Поміркуйте, як ви будете впізнавати та зустрічати фіксерів або водіїв, а також якщо
необхідно майте заздалегідь підготовлений код. Прибуття в країну можна легко
пропустити при оцінці ризиків, але якщо ретельний аналіз ризику не був завершений,
це потенційно може бути кінцем завдання іще до його початку.
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Дорожньо-транспортні пригоди зазвичай є великою небезпекою в більшості країн,
тому переконайтеся, що транспортні засоби працюють належним чином і добре
обладнані. Уважно перевірте маршрут і знайдіть обережного, досвідченого водія, який
володіє мовою на необхідному рівні.
Перевірте перед початком поїздки, особливо у віддалені райони та на великі відстані,
чи транспортний засіб(и) правильно обладнано для рельєфу місцевості та погоди.
Подумайте, чи потрібен другий транспортний засіб з міркувань безпеки або практичних
причин, наприклад, подорожі по бездоріжжю та/або ймовірність застрягання в сезон
дощів у віддалених районах (співставте з розділом КОМУНІКАЦІЇ, як ви забезпечите
надійний зв'язок між цими транспортними засобами). Також ґрунтовно обміркуйте,
чи потрібне більше ніж одне запасне колесо (залежно від стану доріг), додаткові
паливні баки для тривалих поїздок без АЗС, лопат тощо. Переконайтеся, що на розділ
ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЦИНА є перехресні посилання у розділі "Травматологічний набір
для транспортних засобів", "Доступ до місцевих лікарень", "Плани екстреної евакуації"
та "Навчання з надання першої допомоги".
Зауважте, чи є якісь відповідні, непов'язані з завданням події, які можуть вплинути на
поїздку (наприклад, страйк, блокування доріг, державні свята чи урочистості). Завжди
майте запасний план, оскільки ситуація на місці може змінитися або вам може бути не
до вподоби початковий план.

Ø

ПРОЖИВАННЯ

Забезпечення надійним житлом на місці – для вас, вашої команди та ваших зйомок –
життєво важливо, хоча його не завжди легко знайти чи дозволити собі. Зважайте не
лише на ваше місцеперебування, а й на час у дорозі та потенційні ризики поїздки з
місця, де ви перебуваєте, до місця, де ви будете працювати. Відомі готелі, невеличкі
пансіонати або квартира друга: всі вони мають переваги та недоліки з точки зору
ризиків та безпеки. Пам’ятайте про ці ризики, подумайте, який варіант найкращий,та
сплануйте способи мінімізації загроз.
Перед поїздкою також подумайте, які речі можна взяти з собою, щоб поліпшити
безпеку проживання – додаткові навісні замки, дверний клин тощо.

Кожне завдання та локація можуть відрізнятись, навіть у сусідніх містах.
Обміркуйте:

1. Чи існують уже певні заходи безпеки(наприклад, охорона)?
2. Хто ще там зупиняється (наприклад, дипломати, інші журналісти, туристи)?
3. Хто знає, де ви зупиняєтеся, і чи можете ви довіряти дипломатичності або чесності
власника?
www.rorypecktrust.org
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4. Наскільки близько воно знаходиться до потенційних об'єктів терористів
(наприклад, посольств, туристичних місць, казарм тощо)?

5. Як житло може вплинути на ваш профіль?
6. Наскільки легкими будуть вхід і вихід у разі надзвичайної ситуації?
7. Наскільки будівля здатна витримати атаку, чи потрібен скотч для вікон,
чи є підвал?

8. Чи були у будівлі або території проблеми/інциденти у минулому?
Ø

ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЦИНА

Визначте будь-які ризики для здоров'я, пов'язані з завданням та місцем його
виконання або небезпеками шкідливого впливу довкілля (клімат, хвороби, медичні
екстрені ситуації). Для аналізу цих ризиків корисними будуть Інтернет-ресурси та
надійні місцеві джерела. Цей аналіз допоможе оцінити та визначити вимоги до
належної аптечки першої допомоги та травматологічної аптечки.

Це міститиме оцінку таких ризиків:

-COVID:
Під час підготовки репортажу, якщо це доречно, опишіть усі способи зменшення ризику
зараження чи передачі вірусу COVID. Зверніться до ресурсу ІНСТРУКЦІЇ З
РЕПОРТАЖУ та COVID.
-ЇЖА ТА ВОДА:
Вивчайте та здобувайте надійні знання на місцях, щоб детально описати доступ до
безпечних продуктів харчування та води під час виконання завдання. Якщо вони
недоступні з певних причин, ретельно обміркуйте план забезпечення провізією.
Враховуйте усі дієтичні вимоги (або застереження, наприклад, з релігійних причин,
як-от робота під час Рамадану) для вас та команди. Зверніть увагу, чи є якісь алергії,
про які слід знати. Якщо чиста вода недоступна, зазначте, як вона буде отримана або
очищена належним чином для кожного конкретного джерела води.
-ПОГОДА:
Зверніть увагу на погодний чи кліматичний вплив на здоров'я, такий як спека, вологість
або сильний холод. Обміркуйте, чи жодна з частин завдання не становитиме ризиків:
сонячних опіків, зневоднення, надмірної гідратації, гіпонатріємії, фізичної активності
або ЗІЗ, що підвищить ймовірність теплового удару тощо, та окресліть, як ризики
будуть зведені до мінімуму.
-ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ:
Дослідіть ризики інфекційних захворювань для країни призначення та всіх локацій
завдання (зокрема, це може включати лихоманку денге, лихоманку чикунгунья,
малярію, шистосомоз (більгарцію), кір, сказ, чуму та ВІЛ тощо). Зверніть увагу, чи
захворюваність на інфекції вища в певні сезони, тобто, якщо під час сезону дощів
відбувається повінь, що збільшує ймовірність забруднення джерел води
www.rorypecktrust.org
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фекаліями; або застійна вода стає середовищем для розмноження комарів, що
збільшує ризик захворювань, що передаються комарами.
-ДИКА ПРИРОДА:
Обміркуйте всі потенційні ризики або небезпеки, пов'язані з місцевими дикими
тваринами (такими як змії, скорпіони, павуки чи більші тварини), які можливо потрібно
оцінити та зменшити.
-РИЗИК СТРЕСУ ТА ВТОМИ:
Тривала робота, іноді у фізично, розумово чи емоційно важких умовах, може
забрати багато зусиль. Обов'язково оцініть, чи рівень годин і відпрацьованих днів є
реальними для всіх членів команди. Переконайтеся, що в графіку передбачено
достатню кількість відпочинку та перерв - це зробить завдання безпечнішим та
продуктивнішим. Пам'ятайте, що кожен має різні пороги прийнятного ризику, фізичні
та розумові можливості та обмеження. Завдання може виконуватися лише за
найнижчого порога індивідуальних можливостей у команді.
У разі потреби, зверніться до роздулу 2.8 ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА.

Ø

Зазначте запобіжні заходи включно з:
-ВАКЦИНАЦІЯ:
Опишіть усі щеплення, імунізації та ревакцинації необхідні для вас та вашої команди.
Перелічіть вакцини та терміни, в які вони необхідні, включно з тим, де вони
були/будуть введені. Якщо з будь-якої причини вони не введені належним чином, які
ймовірні ризики?
Майте на увазі, що деякі щеплення мають почати діяти, перш ніж ви зможете
вирушити вдорогу, а деякі потребують курсу. Заздалегідь перевірте, що потрібно для
країни та регіонів поїздки. Якщо ви регулярно подорожуєте, варто постійно
оновлювати основні щеплення. Крім того, дізнайтеся, чи потрібно країні призначення
підтвердження вакцинації, наприклад, сертифікат про щеплення від жовтої
лихоманки, для в'їзду. Детально опишіть усі аналогічні вимоги під час оцінки ризиків.
Якщо потрібна профілактика малярії, детально пропишіть рекомендований тип
препарату для країни призначення. Перевірте час початку прийому до в'їзду в
малярійну зону та дотримуйтесь інструкцій, щоб завершити курс.
Ø

Прикріпіть усі копії записів про вакцинацію в 7.ДОДАТОК.

-СТАН ЗДОРОВ'Я:
Зазначте, чи є у вас(абоу когось з членів команди) будь-яке захворювання, яке
необхідно враховувати та/або становить ризик. Складіть список для кожного
медичного діагнозу:

www.rorypecktrust.org
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a.
b.
c.
d.

Якими є ризики здійснення поїздок з захворюванням?
Наскільки серйозними є ризики?
Наскільки ймовірними є ризики?
Яка стратегія контроля застосовується для зменшення ймовірності та
серйозності ризиків?

За необхідності, опишіть (або зверніться до розділу ЕКСТРЕНА ЕВАКУАЦІЯ)
будь-який план лікування або процедуру евакуації, що діятиме у разі захворювання.
-РЕЦЕПТУРНІ ЛІКИ:
Складіть список ліків, що відпускаються за рецептом, які ви або ваша команда повинні
приймати, зокрема:

a. Назва препарату:
b. Дозування та частота прийому:
Ø

Прикріпіть копії інформації про рецепти та/або пов'язані медичні дані, а також

копії листів від лікаря, який виписав препарат (якщо потрібно) в 7.ДОДАТОК
Якщо потрібні спеціальні ліки, перевірте, чи будуть вони доступні на місці або їх можна
взяти з собою. Вивчіть та визначте орган влади (включно з органом влади транзитної
країни), який може вимагати або лист від лікаря, або рішення про перевезення
рецептурних ліків (у деяких країнах діють жорсткі обмеження на ввезення медичних
препаратів). Якщо необхідно, візьміть із собою лист від лікаря та брошюру з
детальним описом активних компонентів препарату, а також обміркуйте, чи потрібно
перекладати її на необхідні мови.
-НАВЧАННЯ З НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ:
Зазначте рівень підготовки/знань з надання першої допомоги вас і вашої команди, а
також опишіть, яку медичну аптечку потрібно мати з собою. Зверніть увагу на групи
крові вашої команди.
Ø

Прикріпіть повний перелік медичної аптечки в 7. ДОДАТОК.

Переконайтеся, що ви та ваша команда ознайомлені з вмістом аптечки першої
допомоги або травматологічної аптечки, що ви берете з собою, - витратьте час перед
поїздкою на вивчення розташування предметів та спосіб їх використання. З’ясовувати
це під час стресу непросто і потенційно небезпечно для життя. Так само: ви напевно
не хочете, отримавши травму, намагатись пояснити члену команди, де знаходиться
аптечка і як нею користуватися.
Зверніться до ресурсу НАВЧАННЯ З ПИ

для

детальної інформаціїпро типи тренігів та на сторінку RORY PECK TRAINING FUND
для допомоги в отриманні фінансування курсу "Вороже середовище".
www.rorypecktrust.org
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-ЛІКАРНІ:
Для кожної локації (для кожної частини тривалої поїздки) вкажіть, чи можливий доступ
до лікарні з міжнародними стандартами, зокрема:
a.
b.

Як далеко і складно було б дістатися до цієї лікарні?
Вивчіть та складіть список усіх місцевих лікарень, куди можна звернутися у
разі захворювання/легких травм, так і в екстрених випадках. Зазначте рівень
стандартів та доступних послуг, а також контактну інформацію. Заздалегідь
зконтактуйтесь з лікарнями, щоб переконатись, що наявна у вас інформація
правильна, та за можливості опишіть маршрут. Це особливо актуально для
віддалених регіонів.

c.

Зверніть увагу, чи розмовляють лікарі та персонал однією мовою з вами та
вашою командою, і чи є плани ефективного спілкування, якщо це не так
(тобто в ситуації, коли з вами немає фіксера чи перекладача через певні
причини або останні є потерпілою стороною).

-ЕКСТРЕНА ЕВАКУАЦІЯ:
Детально опишіть план екстреної евакуації, зокрема для кожної локації:

a.
b.

Звідки і куди, завдяки кому та за які кошти?
Забезпечення будь-якого страхового покриття

Перевірте, чи відрізняються плани екстреної евакуації для різних частин або локацій
під час виконання завдання, відповідно до розділу 2.3 ДЕТАЛЬНІ ПЛАНИ ЗАВДАННЯ.
Ретельно вивчіть компанії, що здійснюють повітряну евакуацію, та плани
повітряної евакуації. Авіаперевезення (та медичні послуги) може бути дорогим, а
екстрена евакуація повітрям може також залежатиме від багатьох факторів, як-от
погода, відповідні місця для посадки на локації, денний час тощо. За необхідності,
розробіть і детально пропишіть надійний план вторинної евакуації як резервний, якщо
повітряний транспорт неможливий.
Корисним буде звернутись до джерела СТРАХУВАННЯ.

Не вирушайте до ворожого середовища, якщо у вас слабке здоров’я, неналежна
фізична чи психологічна форма. Візьміть до уваги, що деякі завдання можуть бути
складними з багатьох причин: від кліматичних стресів до тривалої роботи, перевезення
важкого обладнання, фізично важкої місцевості та підвищеного рівня стресу. Регулярно
проходьте медичні та стоматологічні огляди. Переконайтеся, що ви і ваша команда
адекватно підготовлена (як фізично, так і морально) до виконання завдання.

www.rorypecktrust.org
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Ø

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПОГОДА

Визначте будь-які потенційні проблеми, пов'язані з навколишнім середовищем або
погодою, а також будь-які наслідки для здоров'я, безпеки або завдання.
Перехресне посилання на розділ ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЦИНА стосовно впливу
середовища (включно з такими факторами, як забруднення будь-якої форми тощо) та
погоди на здоров'я та хвороби.
Також враховуйте наслідки потенційних екстремальних погодних явищ для безпеки та
захисту, а також до чого вони можуть призвести. Наприклад, сильний снігопад, який
потенційно може вплинути на доступ, електропостачання, поставки тощо; сезони дощів
або потужні зливи, що спричиняють локальні повені та пов'язані з цим зсуви ґрунту та
наслідки для здоров'я; зони землетрусів, що становлять потенційний ризик та пов'язані
з ними загрози, такі як цунамі. Досліджуйте та описуйте усі нещодавні події чи
потенційні загрози, ймовірність і серйозність загроз, а також заходи, які вживаються
для зменшення ризику. У разі необхідності, надайте детальне перехресне посилання
на усі існуючі стратегії відходу та плани екстреної евакуції.
Обміркуйте ризики для обладнання, викликані погодними умовами та навколишнім
середовищем, включно з сирою погодою, вологістю, спекою, пилом, забрудненням
тощо. Перехресне посилання на розділ 2.5 ОБЛАДНАННЯ ТА КАРНЕТ, якщо
необхідно, з детальним описом будь-яких приміток щодо обладнання або наявних
стратегій для зменшення ризику.
Ø

РОБОТА ПООДИНЦІ

Робота фрілансером часто означає самостійну роботу. Розгляньте всі потенційні
сценарії, які можуть становити ризики для особистої безпеки та безпеки під час роботи
поодинці. Вирогідні заходи зі зменшення ризиків можуть включати: завершення
навчання з самооборони перед від’їздом або інші форми додаткового спорядження, за
потреби.
Регулярні перевірки ще важливіші, коли працюєте самостійно. Переконайтеся, що
всі ключові контактні особи з питань безпеки та перевірки знають ваше
місцезнаходження та плани в деталях на весь час виконання завдання, а також усі
зміни чи оновлення під час роботи. Переконайтеся, що розроблено ретельний ПЛАН
КОМУНІКАЦІЙ і детально описано відповідні протоколи екстреної допомоги та
медичної допомоги.

2.3 ДЕТАЛЬНІ ПЛАНИ ЗАВДАННЯ
Надайте детальний графік зйомок/репортажів, включно з усіма запланованими інтерв'ю
та будь-якими конкретними питаннями безпеки та захисту для кожного пункту,тобто
якщо безпеці загрожує розмова з певними людьми (за ними ймовірно ведеться
спостереження тощо) або відвідування/робота у певному регіоні.
www.rorypecktrust.org
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Зазначте рівень загрози чи ризику, їх ймовірність та способи їх зменшення (і,
якщо необхідно, для усіх пунктів план екстреної евакуації).

ДАТА

ЛОКАЦІЯ

ПОСЛІДОВНІСТЬ/
ЧАСТИНИ ІСТОРІЇ ТА
ІНТЕРВ'Ю

ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ

2.4 ВІДЗНЯТИЙ МАТЕРІАЛ/ЗАПИСИ/НОТАТКИ
Опишіть, як будуть зберігатися матеріали/інформація, разом з обробкою та
резервним копіювання даних. Назвіть заходи для захисту конфіденційної інформації.
Визначте будь-які потенційні ризики, серйозність та ймовірність цих ризиків, а також
деталізуйте заходи, що вживаються для зменшення ймовірності та серйозності,
включно з:

1. Чи може втрата, несанкціонований доступ або конфіскація будь-якої інформації
наразити вас чи інших людей на ризик?

2. Як буде захищена інформація на пристроях для збору та зберігання?
3. Яким чином ваші матеріали будуть вивезені замежі країни/місцезнаходження
(через кордони або контрольно-пропускні пункти)?

4. Який режим перевірки даних і резервного копіювання ви будете
використовувати?
Зверніться д

ЦИФРОВ БЕЗПЕК та до ОЦІНКИ ЦИФРОВИХ РИЗИКІВ

2.5 ОБЛАДНАННЯ ТА КАРНЕТ
Складіть список усього професійного обладнання,яке ви берете на завдання. Обирайте
та адаптуйте обладнання до конкретних потреб проєкту та потенційних ризиків,
включно з ризиками, пов'язаними з безпекою (наприклад, перетин кордонів,
контрольно-пропускні пункти, ворожа влада), погодою, кліматичними умовами,
профілем, сприйняттям, історією тощо.
1. Визначте всі потенційні ризики, пов'язані з обладнанням(включно з рівнем загрози
або ризику, їх ймовірністю та способами їх мінімізації).
2. Детально опишіть усі правила/обмеження щодо імпорту в країні призначення(або в
країні транзиту, якщо доцільно).
3. Зазначте, чи потрібен вам карнет (уніфікований міжнародний митний документ),
детальний список обладнання (з серійними номерами), або лист з описом причин,
чому ви перевозите обладнання
www.rorypecktrust.org
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(обміркуйте перевезення обладнання і у транзитних країнах). З'ясуйте, чи деякі
з цих документів потрібно перекласти відповідними мовами.

3. Надайте інформацію про страхування обладнання або іншу відповідну
інформацію про оренду
Ø

Надайте детальний список обладнання з серійними номерами та прикрепіть усі

необхідні документи в 7. ДОДАТОК.
Якщо обладнання береться напрокат, переконайтеся, що компанія-прокатчик надає
правильний список предметів із серійними номерами та вартістю для отримання
карнету чи іншої документації. Карнети коштуватимуть дешевше, якщо подати заявку
заздалегідь, тому не забудьте повідомити прокатну компанію про час, протягом якого
взятий в оренду комплект буде розібрано та детально описано для вашої роботи.
Обов'язково орендуйте у відомих компаній або знайомих, яким довіряєте, та які є
надійними і утримують обладнання в належному стані. До прибуття в країну було б
доречним з'ясувати наявність закладів чи магазинів, де можна буде полагодити чи
обслуговувати усіляке зламане під час виконання завдання обладнання. Детально
опишіть та візьміть із собою запасні елементи (наприклад, додаткові батареї, адаптери
для стрибків напруги тощо).
Якщо використовується оперативна легенда, переконайтеся, що набір обладнання
відповідає прикриттю. Варто врахувати те, як вас і команду сприймають відповідно до
обладнання, яке ви перевозите та використовуєте. Від потенційної мішені для злочину
чи викрадення, до можливого сприняття вас військовим або шпигуном - уважно
проаналізуйте, як вас сприймають і як ви сприймаєте ризик, пов’язаний з носінням
професійного обладнання. Опишіть усі можливі сценарії ризику, їх ймовірність та
серйозність, а також заходи щодо їх мінімізації.

2.6 ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ(ЗІЗ)
Зазначте всі потенційні ЗІЗ, необхідні для виконання завдання, включно з:

1. Як вони будуть отримані?
2.

Як обладнання буде транспортуватися до локації та чи є ризики, пов'язані з
поїздкою з ним. Детально опишіть рівень і ймовірність ризиків, та як вони
будуть мінімізовані.

3.

Якщо обладнання буде отримано на місці, наскільки ймовірно, що виникнуть
якісь проблеми та як вони будуть усунені?

Оцініть, яке захисне спорядження вам потрібно взяти з собою і що можна знайти на
місці, від бронежилета, окулярів для захисту від сльозогінного газу і шолома до міцних
чобіт. Зважте надійність та цілісність будь-яких ЗІЗ місцевого виробництва (і
перевірте, чи уповноважену організацію/
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мовника/страхову компанію влаштовує завчасна поставка). Перевірте місцеве
законодавство стосовно захисного одягу та знову ж таки обміркуйте сприйняття
використання ЗІЗ.
Досліджуйте усі правила або потенційний ризик для ЗІЗ (особливо
бронежилетів) під час перевезення через будь-яку країну.

2.7 ОПЕРАТИВНА ЛЕГЕНДА
У разі використання оперативної легенди, окресліть наслідки та протокол, якщо
легенда буде скомпрометована. Визначте сценарії ризиків, серйозність та вірогідність
загроз та заходи, які слід вжити для їх мінімізації.
Уважно обміркуйте та детально опишіть, хто володіє повною інформацією щодо
завдання та оперативної легенди. Переконайтеся, що з усіма контакними особами,
уповноваженими організаціями, редакторами чи мовниками було оговорено та
схвалено легенду, особливо якщо з ними можуть зв'язатися ворожі органи влади в
разі компрометації прикриття.
Поїздка в якості туриста або робота без повноважень преси може мати дуже серйозні
наслідки. Визначаючи всі можливі ризики, пов'язані з провалом прикриття, ґрунтовно
проаналізуйте (включно з дослідженням нещодавньої/актуальної інформації від
інших журналістів або відповідних контактів та/або місцевих юристів) наслідки після
компрометації легенди для вас, команди, контактів, співробітників та усіх
уповноважених організацій чи мовників.
Дотримуйтесь суворих галузевих та продюсерських інструкцій стосовно роботи під
прикриття та прихованої зйомки, а також переконайтесь що вірогідний ризик
співвідноситься з редакційними перевагами від виконання завдання.

2.8 ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
Визначте будь-які потенційні ризики для психологічної безпеки для вас, команди або
учасників, пов'язаних із сюжетом, місцерозташуванням, учасниками чи роботою під
прикриттям. Поміркуйте, як фізичні та цифрові ризики, виявлені під час оцінки ризиків,
можуть вплинути на психологічну безпеку.
Якщо є вирогідність, що історія ябо будь-який елемент виконання завдання може
спричинити будь-які несприятливі психологічні наслідки або травму, окресліть усі
деталі ризику, його потенційну серйозність та ймовірність, та як вони будуть
мінімізовані. Опишіть психологічну допомогу, яка пропонується під час та після
виконання завдання та трансляції/публікації.
www.rorypecktrust.org
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Обміркуйте, як буде забезпечено конфіденційність усієї особистої інформації
стосовно психологічного здоров'я.

2.9 ДИНАМІЧНА ОЦІНКА РИЗИКІВ ТА НАДІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ
Опишіть доступ до актуальних оцінок безпеки території виконання завдання та історії.
Зазначте, що та хто будуть основними джерелами для аналізу ризиків, та чи будуть ці
джерела обмеженими або застарілими.
Включіть плани з оцінки змін у ситуації стосовно безпеки та захисту та переконайтеся,
що у ПЛАНІ КОМУНІКАЦІЙ чітко прописано, яким чином будь-які зміни інформації щодо
безпеки чи планів безпеки повідомляються контактній особі з питань безпеки та/або
перевірки, редактору або іншій уповноваженій особі.
3. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВІРКИ БЕЗПЕКИ

Опишіть процедуру перевірки безпеки:
1. РЕГУЛЯНІСТЬ ТА ЧАС ПЕРЕВІРКИ БЕЗПЕКИ
Зазначте постійний час для перевірки, прийнятний для місцезнаходження та
призначеної для перевірки контактної особи. Визначте усі локації та події під час
виконання завдання, що потребують різного часу або інтервалів перевірки, тобто
кількалокацій з різними рівнями загрози, подорожі на великі відстані тощо. У разі
необхідності, зазначте час у місці виконання завдання та місцезнаходження
відповідальної за перевірку безпеки особи.

2. МЕТОД ПЕРЕВІРКИ - Телефон, електронна пошта, текст, повідомлення
Переконайтеся, що обраний метод є відповідним для кожної локації або частини
завдання, навіть якщо це означає зміну засобів зв’язку відповідно до потреби в
різний час або в різних місцях під час проекту.

3. КОНТАКТНА ОСОБА З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ
Відповідальна за перевірку. Подумайте, чи підходять різні люди для кожної
локації або частини завдання, можливо, завдяки володінню мовами або
спеціалізованим знанням.

4. ПРОТОКОЛ
Дотримуйтеся в разі невдалої перевірки, екстреної ситуації або якщо знімальна
група перебуває в скомпрометованій або ворожій ситуації:

o Визначте, в який момент необхідно сповістити головну або керівну контактну особу.
o Зазначте, чи і коли контактна особа з питань безпеки або уповноважена
організація, для якої знімається сюжет, повинні спробувати зв'язатись з контактними
особами з питань безпеки на місцях.

o Яких подальших заходів слід вжити(наприклад, зв'язатися з місцевою владою,
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посольствами, родичами, іншими ЗМІ тощо)? Переконайтеся, що план
екстреної евакуації узгоджено. (Це також може бути детально описано для
відповідних пунктів у розділі 2.3 ДЕТАЛЬНІ ПЛАНИ ЗАВДАННЯ)

o Узгодьте чіткі інструкції та плани дій із названими контактними особами на
випадок поранення, викрадення або смерті в польових умовах.
Дотримання узгодженої процедури перевірки має важливе значення для забезпечення
безпеки та захисту вас і вашої команди, особливо якщо завдання передбачає роботу
поодинці. Зробіть час перевірки доступним для всіх сторін та обміркуйте усі фактори,
які можуть наразити на ризик процедуру перевірки. Чітко пропишіть усі виявлені ризики
та способи їх мінімізації, включно з резервним варіантом перевірки.
Призначаючи контакту особу для перевірки, переконайтеся, що ця людина відповідає
цій роботі. Колеги, члени сім’ї або друзі мають різні сильні та слабкі сторони в цій ролі.
Обирайте спокійних, зібраних і врівноважених людей, які не будуть панікувати, якщо у
вас трапиться інцидент або надзвичайна ситуація.
Найголовніше - переконайтеся, що ваша особа для перевірки завжди досяжна! Не
обирайте людину, яка часто перебуває в зоні поганого прийому або змушена з різних
причин вимикати свій телефон. Обміркуйте можливість призначити ще одну особу для
перевірки на випадок того, якщо ваша основна контактна особа буде недосяжною
через певні причини.

4. НЕЩОДАВНІЙ ДОСВІД ІНШИХ ЖУРНАЛІСТІВ
Складіть список порад від журналістів, які нещодавно працювали в
країні/місцевості та/або з тематики завдання.
Цей розділ є життєво важливим для страхового покриття і дуже цінним інструментом
для того, щоб дізнатися, як інші люди в такій же ситуації зтикалися та вирішували (чи
ні) подібні проблеми. Відповідна інформація з цієї частини буде згадуватися у різних
розділах аналізу ризиків.
Обмірковуючи поради інших журналістів, пам’ятайте про характер їхнього завдання, а
отже потенційно відмінні пороги ризику, в межах яких вони працювали. Вони могли
підходити до ситуації у спосіб, який може відповідати або й ні природі вашого
завдання.
Виконуючи це дослідження, проаналізуйте всі можливі способи компроментації
вашого завдання, контактів чи інших залучених осіб, а також потенційні наслідки для
них. Особливо під час роботи над делікатними темами, ретельно обмірковуйте, як з
ними спілкуватися та як проводити бесіди: яку інформацію їм потрібно знати, а яку
доцільно приховати.
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Знову ж таки, йдеться про сприйняття – те, як люди сприймають те, що ви робите, і те,
як ви підходите до завдання, може становити потенційні ризики або приносити
користь.Обміркуйте свій підхід до всіх досліджень і розмов обережно, залежно від
характеру завдання.
Цей розділ слід вважати динамічним, з урахуванням доступності останньої локальної
інформації протягом усього завдання.
Також перерахуйте всі інші відповідні поради від експертів, неурядових організацій,
департаменту порад подорожуючим (Foreign Office Travel Advice) тощо.
5. ІНШІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ/ПОТЕНЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ

Складіть список інших питань, які можливо доведеться розглянути до або під час
завдання:

o Дотримання нормативних вимог та юридичні питання (наприклад, робота з
дітьми або злочинцями, проблеми з доступом, незаконним проникнення тощо)

o Місцеві звичаї(будь-які відповідні події, такі як страйки, державні чи релігійні
свята або урочистості)

o Дозволи на публікацію та право на відповідь
Переконайтеся, що, якщо ваш матеріал призначений для певного мовника або
редактора, усі відповідні розділи їхніх продюсерських інструкцій, комплаєнсів та
кодексів етики були вивчені. У разі необхідності, обговоріть та узгодьте ці питання з
уповноваженою організацією перед початком виконання завдання. Для того, щоб
мовник/редактор прийняв матеріал, необхідно дотримуватись усіх потенційних
сценаріїв, на які поширюється дія будь-яких інструкцій. Багато організацій
викладають "Інструкцію для продюсерів" в Інтернет і з нею можна ознаймитись до
початку завдання.

6. СТРАХУВАННЯ
Зазначте усі страхові покриття під час виконання завдання, включно з типом
страхового покриття, постачальником полісу, ім'ям, контактними даними та адресою, а
також описом того, що покриває кожен поліс.
Ø

Прикріпіть усі необхідні страхові документи у 7.ДОДАТОК.

Зверніться до ресурсу СТРАХУВАННЯ у разі потреби.

Уважно прочитайте усі страхові поліси та з'ясуйте, яке покриття вони надають, а також
обмеження покриття. Додайте копію поліса до ЕКСТРЕНОЇ
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ПАПКИ. Оцінка ризику повинна допомогти отримати повне розуміння того, який
вид страхування необхідний.
Якщо страховку надає мовник/організація-замовник, обов'язково
прочитайте весь поліс і переконайтесь, що він відповідає вашим вимогам і
завданню.

7. ДОДАТОК
Прикріпіть усі необхідні документи, на які ви посилаєтесь під час оцінки ризиків:
Ø

Віза, акредитація, дозволи та дозвільні листи

Ø

Деталі поїздки

Ø

Мапи

Ø

Список обладнання:

1. Предмет
2. Виробник та модель:
3.

Серійний номер:

Ø

Повний список вмісту медичної аптечки

Ø

Інша відповідна інформація

КІНЕЦЬ ДОКУМЕНТУ
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ЕКСТРЕНА ПАПКА
ПРОТОКОЛ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ТА БЕЗПЕКИ, ОЦІНКА ЦИФРОВИХ РИЗИКІВ, ПЛАН
КОМУНІКАЦІЙ та ДОКАЗ ЖИТТЯ є ключовими документами для ЕКСТРЕНОЇ ПАПКИ.
Ця папка також має містити важливу інформацію про особисту безпеку, як-от копії
вашого паспорта, візи та записи про щеплення.
ЇЇ потрібно зберігати у надійних контакта (ів), які будуть досяжні для вас у будь-який час.
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