Протокол оцінки ризиків та безпеки
Шаблон

Оцінка ризиків може допомогти
вам визначити й оцінити діапазон
загроз та ризиків для вас, ваших
колег та співробітників під час
роботи у ворожих або
небезпечних умовах та, у свою
чергу, може допомогти вам
мінімізувати будь-які небезпеки.
Rory Peck Trust закликає всіх
фрілансерів виконувати оцінку
ризиків перед початком кожного
завдання. Це актуально не тільки
для зон конфлікту або
криміногенних зон - оцінка
ризику також важлива там, де
загрози іноді менш очевидні або
помітні, незалежно від того, чи
знайомі вам тематика або
локація.
Будь ласка, збережіть копію цієї

W WW .R ORYP ECKT RU ST .O RG

форми для довідки.
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Назва завдання

Країна/Локація

Часовий пояс

Код країни(для телефону)

Дати поїздки/завдання

Дата, коли документ оновлювали востаннє

За можливості, цей документ має бути захищений паролем, а будь-який мобільний пристрій, який використовується для його відправки
або доступу до нього, повинен мати можливість дистанційного видалення даних у разі втрати чи крадіжки.
Зверніться до ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ПРОТОКОЛУ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ТА БЕЗПЕКИ для того, щоб заповнити цю форму.
Зверніть увагу, що кожен журналіст і кожне завдання тикаються з унікальними обставинами, і цей шаблон необхідно змінювати
відповідно до індивідуальних умов.
1. Опис завдання

Rory Peck Trust Шаблон "Протокол оцінки ризиків та безпеки" Сторінка 2 з 19

1.1 КЛЮЧОВІ КОНТАКТИ ТА ЕКСТРЕНІ НОМЕРИ
Співробітники, які виїжджають на завдання
Посада/роль

Ім'я та прізвище

Номер телефону

Електронна пошта

Група крові

Особисті обставини

Ім'я та прізвище партнера

Адреса

Номер телефону

Електронна пошта

Найближчий родич

Адреса

Номер телефону

Електронна пошта

Короткі відомості про відповідний досвід

(Продовжуйте заповнювати анкету у цьому форматі для всього причетного персоналу. Ви можете продублювати цю сторінку, щоб додати
більше співробітників.)
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Співробітники, які проводять перевірку

Організація-замовник, редактори та інші контактні особи для завдання

Місцева команда
(Місцеві журналісти, перекладачі, водії тощо)

Контакти для екстреного зв'язку

Місцеві екстрені служби

Відповідна ключова контактна особа з питань безпеки
(Призначте спеціальну контактну особу з питань безпеки всередині країни, яку можна буде інформувати про будь-які зміни щодо
планів, переміщень та місцезнаходжень.)

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.

Контакти постачальника страхових послуг в
екстрених ситуаціях

Контакти служби екстреної медичної евакуації

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 контакною інформацією,
адресами тощо)
Прикріпіть усі відповідні документи та мапи в 7. ДОДАТОК

1.5 ПАСПОРТ, ВІЗИ, АКРЕДИТАЦІЯ ДЛЯ ПРЕСИ ТА ОПЕРАТИВНА ЛЕГЕНДА
Паспорт
Номер паспорту

Дата видачі

Дата закінчення терміну дії

Країна видачі/Національність

Візова інформація
Надайте всю інформацію про номери віз, дату, офіс видачі тощо.

Акредитація для преси
Детально опишіть, як вона буде отримана та надайте повну інформацію стосовно будь-яких дозволів та допусків.

Оперативна легенда
Опишіть детально будь-яку легенду (історію для прикиття),
яка зараз використовується, та обґрунтуйте її застосування.
Прикріпіть усі відповідні документи та кореспонденцію в 7.
ДОДАТОК.

Rory Peck Trust Шаблон "Протокол оцінки ризиків та безпеки" Сторінка 5 з 19

2. Аналіз ризиків
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:
1. Потенційний ризик, пов'язаний з виконанням завдання

2. Рівень загрози для ризику
(Наскільки він серйозний: не дуже/певною мірою/надзвичайно; наскільки він ймовірний: не дуже/певною мірою/надзвичайно.)

3. Як він буде пом'якшений?
(Заходи, що вживаються для зменшення ймовірності та серйозності)
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Ризики, пов'язані з місцезнаходженням
Позначте хрестиком будь-який з перерахованих ризиків, на які ви можете наразитися:
Ставлення громадськості до іноземних та місцевих
знімальних груп
Ворожа влада та ставлення місцевих силовиків до
іноземних та місцевих знімальних груп
Корупція (хабарництво)

Культурна ворожість

Жорстокі дії сил державної безпеки
Вивезення силоміць /викрадення
Заколоти/демонстрації

Насильницькі злочини та організована злочинність
Збройний конфлікт

Терористична атака

Придорожні бомби/саморобні вибухові
пристрої/пастки

Наземні міни та нерозірвані боєприпаси
Дрібна злочинність/крадіжки

Війна низької інтенсивності/партизанська війна
Викрадення автомобілів

Перетин кордонів/контрольно-пропускні

Політична нестабільність

Початок бойових дій

Загони смертників

Народне ополчення

Банди

Стихійні лиха (повені, землетруси)

Екстремальні погодні умови

Небезпека для навколишнього середовища /

Фізичне та/або електронне спостереження

Інфекційні захворювання

токсини / отрути

Детально опишіть кожен виявлений ризик, рівень загрози та способи її зменшення.
Включіть будь-які відповідні тренінги, такі як "Курси з ознайомлення з безпекою подорожей" або "Навчання роботі в умовах
несприятливого навколишнього середовища", які ви та ваша команда пройшли, з детальною інформацією про організаторів, дати та
зміст курсу.
У разі потреби заповніть документ "Доказ життя".
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Ризики, пов'язані з профілем
Визначте, як ваш профіль або профіль членів команди/контактів/інших співробітників може спричинити ризик.
1. Ви непублічна особа 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. Чи існують 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?

Безпека для місцевих контактів/співробітників
Визначте будь-які потенційні ризики, пов'язані з людьми, що працюють або взаємодіють з вами (місцеві журналісти, перекладачі,
водії, НУО, джерела та інші залучені особи).
Яка професійна кваліфікація та досвід місцевих журналістів/водіїв/перекладачів робить їх придатними для цього завдання?
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Комунікації
Заповніть ПЛАН КОМУНІКАЦІЙ. У разі необхідності, зверніться до ІНСТРУКЦІЇ З ЦИФРОВОЇ БЕЗПЕКИ.
Складіть список усіх засобів зв'язку, якими користуватиметесь ви/команда/контакти/інші залучені особи (місцеві мобільні телефони,
міжнародні мобільні телефони, супутникові телефони, радіо, стаціонарні телефони, Інтернет), зважаючи на кожен потенційний ризик
(включно з поганим покриттям, стеженням, юридичними проблемами або проблемами безпеки стосовно супутникових телефонів та
радіо тощо), ймовірність та серйозність цього ризику і як його можна зменшити. Чи може будь-який із цих засобів бути
скомпрометованим або поставити під загрозу вашу безпеку та/або безпеку інших?

Цифрова безпека
Зверніться до ІНСТРУКЦІЇ З ЦИФРОВОЇ БЕЗПЕКИ та заповніть ОЦІНКУ ЦИФРОВИХ РИЗИКІВ.
Опишіть будь-які цифрові ризики, пов'язані з цифровою безпекою (як дотичні до завданням, 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,
соціальними мережами та можливою психологічною шкодою тощо.
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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.

Транспорт
Окресліть ризики, пов'язані з організацією поїздок до та з пункту призначення, всередині країни та між країнами. Окремо
обміркуйте дорожньо-транспортні пригоди та інші види транспорту (літаки, катери).

Проживання
Деталізуйте будь-які потенційні ризики, пов'язані з запропонованим житлом. 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/персоналу у разі
необхідності?
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?
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Здоров'я та медицина
Визначте будь-які ризики для здоров'я, пов'язані з завданням та місцем його виконання, включно з ризиками місцевих хвороб/захворювань,
місцевою дикою природою (наприклад, укусом змії або небезпечних тварин), безпекою їжі та води, стресом та втомою.
У відповідних випадках варто зазначити можливі ризики, пов'язані з COVID, зважаючи на потенційні фізичні, психологічні та цифрові ризики
або вплив на вас, контакти або виконання завдання. Перегляньте ресурс ІНСТРУКЦІЯ РЕПОРТАЖУ ТА COVID.

Зазначте запобіжні заходи включно з:
1. Вакцинація
Опишіть усі щеплення, 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?)
Прикріпіть усі копії записів про вакцинацію в 7. ДОДАТОК.

2. Стан здоров'я
Зазначте, чи є у вас (або у когось з членів команди) будь-яке захворювання, яке необхідно враховувати та/або становить ризик.
Складіть список для кожного медичного діагнозу:
a. Якими є ризики здійснення поїздок з захворюванням?
b. Наскільки серйозними є ризики?
c. Наскільки ймовірними є ризики?
d. Яка стратегія контроля застосовується для зменшення ймовірності та серйозності ризиків?
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3. Рецептурні ліки
Складіть список ліків, які відпускаються за рецептом, які ви або ваша команда повинні приймати, зокрема:
a.

Назва препарату

b.

Дозування та частота прийому

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.

4. 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.
Прикріпіть повний перелік медичної аптечки в 7. ДОДАТОК.

5. Лікарні
Для кожної локації вкажіть, чи можливий доступ до лікарні з міжнародними стандартами, зокрема:
a. Як далеко і складно було б дістатися до цієї лікарні?
b. Надайте детальну інформацію про найближчу лікарню, контакти, рівень стандартів та доступні послуги.
c. Будь-які мовні проблеми з лікарями чи персоналом лікарні та способи їх розв'язання.
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6) Екстрена евакуація
Детально опишіть план екстреної евакуації, зокрема для кожної локації:
a. Звідки і куди, завдяки кому та за які кошти?
b. Забезпечення будь-якого страхового покриття

Навколишнє середовище та погода
Визначте будь-які потенційні проблеми, пов'язані з навколишнім середовищем або погодою, включно з температурою, вологістю,
сезоном, а також будь-які наслідками для здоров'я, безпеки або завдання.

Робота поодинці
Визначте будь-які ризики для вашої особистої безпеки та захищеності, детально розпишіть плани дій на
випадок надзвичайних ситуацій та екстреної медичної допомоги.
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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. Зазначте рівень загрози чи ризику, їх ймовірність та способи їх зменшення (і, якщо
необхідно, для будь-якого з пунктів план екстреної евакуації). Зазначте:
1. Дату
2. Локацію
3. Послідовність/частини історії та інтерв'ю
4. Питання безпеки та захисту
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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 за межі країни/місцезнаходження (через кордони або контрольно-пропускні пункти)?
4. Який режим перевірки даних та їх резервного копіювання ви будете використовувати?

2.5 ОБЛАДНАННЯ ТА КАРНЕТ
Складіть список усього професійного обладнання, яке ви берете на завдання. (Обирайте та адаптуйте обладнання до конкретних
потреб проекту та потенційних ризиків, включно з ризиками пов'язаними з безпекою, (наприклад, перетин кордонів, контрольно-пропускні
пункти, ворожа влада, сприйняття, історія 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. Чи потрібен вам карнет (уніфікований міжнародний митний документ)?
Надайте детальний список обладнання з серійними номерами та прикрепіть усі необхідні документи в 7. ДОДАТОК.
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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 та 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?

2.7 ОПЕРАТИВНА ЛЕГЕНДА
Якщо використовується оперативна легенда, окресліть наслідки та протокол, якщо легенда буде скомпрометована. Визначте
сценарії ризиків, серйозність та вірогідність загроз та заходи, які слід вжити для їх мінімізації.
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2.8 ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
Визначте будь-які потенційні ризики психологічної безпеки для вас, команди або інших залучених осіб, що пов'язані з сюжетом,
місцерозташуванням, співробітниками чи роботою під прикриттям.
Пам'ятайте про те, як фізичні та цифрові ризики можуть вплинути на ваші психологічні ризики, і за необхідності звіртесь з цими розділами.
Наприклад, не забудьте врахувати, як соціальні мережі можуть вплинути на ваше психічне здоров'я чи призвести до вигорання від
надмірної кількості годин, проведених в Інтернеті чи на роботі.
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.
Обміркуйте, як буде забезпечео конфіденційність усієї особистої інформації стосовно психологічного здоров'я.
Ознайомтесь з ресурсом ПСИХОЛОГІЧН

РИЗИК.

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.
Додайте плани для оцінки змін ситуації та передайте їх контакту (ам) з питань безпеки.
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3. Процедура перевірки безпеки
Опишіть процедуру перевірки безпеки:
a) Регулярність та час перевірки
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 кілька
локацій 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.

b) Метод перевірки
Телефон, електронна пошта,
текст, повідомлення тощо

c) 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).

d) Протокол
Дотримуйтеся в разі невдалої перевірки, екстреної ситуації або якщо знімальна група перебуває в скомпрометованій або ворожій ситуації:
•

Визначте, в який момент необхідно сповістити головну або керівну контактну особу.

• Зазначте, чи і коли контактна особа з питань безпеки або уповноважена організація, для якої робиться сюжет, повинні спробувати
зв'язатись з контактними особами з питань безпеки на місцях.
•

Яких подальших заходів слід вжити (наприклад, зв'язатися з місцевою владою, 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)
•

Узгодьте чіткі інструкції та плани дій із названими контактними особами на випадок поранення, викрадення або смерті в польових умовах.
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e) Інші запобіжні заходи/потенційні проблеми
Складіть список інших питань, які можливо доведеться розглянути до або під час завдання:
• Дотримання нормативних вимог та юридичні питання (наприклад, робота з дітьми або злочинцями,
проблеми з доступом, незаконним проникнення тощо)
• Місцеві звичаї (будь-які відповідні події, такі як страйки, державні чи релігійні свята або урочистості)
• Дозволи на публікацію та право на відповідь

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.
Прикріпіть усі необхідні страхові документи у 7. ДОДАТОК.
Зверніться до СТРАХУВАННЯ у разі потреби.
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7. Додаток
Прикріпіть усі необхідні документи, на які ви посилаєтесь під час оцінки ризиків:
• Віза, акредитація, дозволи та дозвільні листи
•

Деталі поїздки

•

Мапи

•

Список обладнання:
1. Предмет
2. Виробник та модель:
3. Серійний номер:

•

Повний список вмісту медичної аптечки

•

Інша відповідна інформація

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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