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АДПАЧЫЦЬ
ЗА 60 РУБЛЁЎ

«НЕЛЬГА ДАПУСЦІЦЬ СТВАРЭННЯ НОВАЙ
МІЖНАРОДНАЙ АРХІТЭКТУРЫ БЕЗ НАС»
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Сёння няма больш надзённага і важнага пытання, чым канфлікт вакол Украіны.
Пачынаючы з 2014 года, усе мы аказвалі
неабходнае садзейнічанне ў мэтах яго ўрэгулявання. У прынцыпе, мы гатовыя, усе,
хто сядзіць за сталом, рабіць гэта і цяпер у
любым фармаце.
Ясна, што Украіну нацкоўвалі і падбухторвалі, шпігуючы яе нацыяналізмам, нацызмам, а сведчанне ў Адэсе, калі спалілі
жывых людзей, — і фашызмам, русафобіяй
і зброяй. Труцілі чым толькі магчыма.
Пасля выбараў у Беларусі ў жніўні 2020
года ў адносінах да ўзаемадзеяння з Беларуссю Украіна цалкам, як у нас прынята ў народзе казаць, лягла пад Захад. На
працягу апошніх двух гадоў мы ўвесь час
адчуваем на сабе недружалюбныя акцыі
з боку нашай паўднёвай суседкі. Украіна
на апярэджанне ўвяла супраць нас санкцыі. Гэта значыць, Захад яшчэ не ўводзіў
ніякія санкцыі, і амерыканцы ў тым ліку.
Украіна гэта зрабіла першай. Памятайце,
неба зачынілі, чыгуначныя зносіны. Потым
пачалі рыхтаваць баевікоў, нам падкідваць.
Потым зброя цераз мяжу пайшла. Гэта ўсё
вядома. Ажыццяўляла правакацыйныя дзеянні авіяцыяй шляхам вядзення разведкі
ўкраінскімі беспілотнікамі ў паветранай
прасторы Беларусі. Факты, якія гавораць
аб пагрозе нашай нацыянальнай бяспецы,
бясспрэчныя.
Менавіта таму намі абсалютна правамерна быў задзейнічаны механізм падтрымкі ў межах саюза з Расіяй. Беларусь і
да пачатку ваеннай аперацыі Расіі звяртала ўвагу на неабгрунтаваны рост ваеннай
прысутнасці Захаду ва Украіне. І ў рэгіёне
ў цэлым. Мы аб гэтым неаднаразова гаварылі і папярэджвалі, што справа ідзе да
канфлікту.
Чакалі, што Захад, і перш за ўсё ЗША,
усё ж такі скарыстаецца вядомай прапановай Расіі па запуску перагавораў па гарантыях бяспекі. Рана ці позна ў агляднай
будучыні гэты працэс усё роўна пачнецца.
Але што да таго часу застанецца ад Украіны і ад нашага рэгіёна — гэта пытанне. Пакуль на Захадзе, у тым ліку ў Вашынгтоне,
мы назіраем толькі жаданне максімальна
падоўжыць канфлікт. Для гэтага Украіну і
працягваюць напампоўваць зброяй. Мэты
зразумелыя: максімальна аслабіць Расію,
утапіўшы яе, як яны кажуць, у гэтай вайне.
А можа, зрабіць так, каб палыхнула шырэй.
І гэта мы таксама назіраем. Калі задума
такая, то, напэўна, адсядзецца ні ў кога не
атрымаецца.

Самая небяспечная сёння тэндэнцыя ва
Украіне — спробы раздзялення Украіны.
Ужо створаны тысячныя падраздзяленні
для таго, каб пад выглядам міратворцаў
увайсці ва Украіну і «абараніць» яе.
Ва ўмовах поўнага ігнаравання норм і
прынцыпаў міжнароднага права асабліва
важныя адзінства і салідарнасць аднадумцаў. Дзяржавы — члены АДКБ праявілі ў
студзені гэтага года такую салідарнасць
і выручку ў цяжкую хвіліну. Вы памятаеце казахстанскія падзеі. Своечасовасць і
аператыўнасць гэтага кроку наглядна прадэманстравалі ўсяму свету цесныя саюзніцкія сувязі, дзеяздольнасць, патэнцыял
Арганізацыі па забеспячэнні бяспекі яе
дзяржаў-членаў. Ніхто на Захадзе нават
не адважыўся падумаць увязацца ў тую
сітуацыю, бо мы разам сіла.
Аднак ці можна сёння сцвярджаць, што
мы ў нашай Арганізацыі разам і ўсё гэтак жа
звя за ныя су вяз зю са лі дар нас ці і падтрымкі. Як паказваюць апошнія падзеі,
з нашага пункту гледжання (можа, я памыляюся), здаецца, не. Чаго толькі варта забарона асобнымі партнёрамі па АДКБ палётаў
да іх самалётаў нацыянальных авіякампаній
іншых дзяржаў — членаў гэтай Арганізацыі.
На фоне жорсткага, ашалелага санкцыйнага прэсінгу з боку кансалідаванага Захаду
пастулаты адзінства і салідарнасці спрацоўваюць далёка не заўсёды. Гэта відаць,
на жаль, па галасаванні ў міжнародных
арганізацыях. З маўклівай згоды нашых
партнёраў Беларусь і Расія насуперак усім
законам міжнароднага жыцця па капрызе
Захаду шальмуюцца і выключаюцца з міжнародных арганізацый.
Так, аказваецца ціск. Ціск жорсткі і беспрынцыповы. На вас — членаў АДКБ, але ж
менавіта для такіх сітуацый і існуе калектыўная ўзаемная падтрымка.
Без найхутчэйшага згуртавання нашых
краін, без умацавання палітычных, эканамічных, ваенных сувязяў нас заўтра можа
не быць. З боку нашых ворагаў і апанентаў
ідзе планамернае расхістванне апорных
кропак і саюзніцкіх сувязяў. І ў гэтым мы
самі часткова дапамагаем Захаду. Упэўнены, што калі б мы адразу выступілі адзіным
фронтам, не было б гэтых пякельных, як
яны кажуць, санкцый.
Па гля дзі це, як ма на літ на га ла суе і
дзейнічае Еўрапейскі саюз, наколькі ў іх
моцная ўнутрыблокавая дысцыпліна. Яна
рас паўсюдж ва ец ца аў та ма тыч на на ват
на тых, хто не згодны з рашэннямі, якія
пры ма юц ца. Паўстае пы тан не: хто нам
перашкаджае выкарыс тоўваць гэты блокавы рэсурс? Вось тут з іх трэба браць

прыклад. Паасобку нас проста раздушаць
і разарвуць.
Я яшчэ ў студзені папярэджваў, што
асноўнай мэтай пэўных знешніх сіл з'яўляецца падрыў стабільнасці і парушэнне эвалюцыйнага шляху развіцця на ўсёй постсавецкай прасторы. Пачалі з Беларусі, потым
зараза перацякла ў Казахстан, зараз на
чарзе Расія. Як мы бачым, і ў Арменіі праблемы ствараюць.
І не трэба думаць, што гэта кагосьці абміне. Цяпер абсалютна відавочна, што, не
сустрэўшы адзінага супрацьдзеяння з боку
саюзнікаў па Арганізацыі і іншых інтэграцыйных аб'яднанняў на постсавецкай прасторы, калектыўны Захад будзе нарошчваць свой прэсінг.
Што трэба зрабіць для ўмацавання АДКБ
у цяперашняй беспрэцэдэнтнай сітуацыі:
пакуль наўскідку мне бачацца наступныя
крокі, проста першачарговыя, іх шмат. Аб
іх вельмі шмат у свой час гаварыў Эмамалі Шарыпавіч (Прэзідэнт Таджыкістана
Эмамалі Рахмон. — Заўв.), звяртаючыся
да праблемы таго рэгіёна.
Першае. Узмацненне палітычнага ўзаемадзеяння і каардынацыі дзяржаў — членаў АДКБ. Трэба павысіць каэфіцыент карыснага дзеяння механізму кансультацый
па пытаннях знешняй палітыкі і бяспекі.
Нам трэба часцей выступаць ад імя АДКБ
на міжнародных пляцоўках, каб голас і пазіцыя Арганізацыі былі бачныя і чутныя.
І гэты голас і пазіцыя павінны быць адзіныя.
Як на Захадзе.
Няхай нашы міністры замежных спраў
падумаюць над тым, дзе і як гэта рабіць
для дасягнення аптымальнага эфекту. Няхай яны падумаюць над тым, як нам рэагаваць у палітычнай плоскасці на новую
хвалю пашырэння НАТА з улікам агучаных
намераў вядомых дзяржаў. Мы павінны загадзя выпрацаваць пазіцыю Арганізацыі па
гэтым пытанні і давесці свае інтарэсы да
сусветнай супольнасці. Мы ў гэтым павінны быць адзіныя. Не толькі Расія павінна
выказваць заклапочанасць і змагацца, у
дадзены момант у адзіночку, са спробай
пашырэння НАТА.
Другое. Павышэнне эфектыўнасці супрацьдзеяння выклікам і пагрозам у інфармацыйнай прасторы, уключаючы барацьбу
з фэйкамі і дэзынфармацыяй. Зразумела,
што супраць нас разгорнута зараз гібрыдная вайна са складнікам, у якім асноўнай
з'яўляецца інфармацыйная вайна. Для таго
каб гэтаму супрацьстаяць, трэба па максімуме выкарыстоўваць патэнцыял пагаднення АДКБ 2017 года аб супрацоўніцтве ў галіне інфармацыйнай бяспекі, больш актыўна

прасоўваць АДКБ у сацыяльных сетках, якія
інтэнсіўна выкарыстоўваюць нашы заходнія
апаненты, з мэтай дзейснага рэагавання
на фэйкі і інфармацыйныя ўкіды. Прытым
трэба падумаць сур'ёзна і, магчыма, пайсці
па шляху Кітая ў інфармацыйнай барацьбе,
асабліва ў інтэрнэце.
Адпаведныя задачы павінны быць пастаўле ны ўсім: знеш не па лі тыч ным ведамствам, спецслужбам і Сакратарыяту
АДКБ.
Трэцяе. Відавочна наспела неабходнасць узмацнення прагнозна-аналітычнага складніка ў рабоце Сакратарыята АДКБ.
Упэўнены, што падобныя структуры ёсць
у ААН, Еўрапейскім саюзе і ў НАТА. Магчыма, варта падумаць над стварэннем у
Сакратарыяце падраздзялення, якое адказвае за аналіз і стратэгічнае планаванне.
Думаю, генсакратару трэба прапрацаваць
гэтае пытанне.
Чацвёртае. Мэтазгодна падумаць над
аб'яднаннем патэнцыялу аналітычных цэнтраў дзяржаў — членаў АДКБ і фарміраваннем сеткі гэтых структур для аказання
садзейнічання пры падрыхтоўцы канцэптуальных дакументаў па актуальных пытаннях міжнароднага парадку дня.
Паважаныя сябры, тое, што я прапаную
ў гэты найскладанейшы час такія быццам
бы простыя рэчы, звязана з тым, што па
больш складаных мы адразу не дамовімся.
Мо гэта будуць першыя крокі. А ісці трэба
далей і глыбей, як казалі раней.
Паважаныя калегі, усім зразумела, што
гістарычная эпоха, якая існавала раней, завяршаецца. І вяртання да ранейшага парадку ўжо не будзе. Нельга дапусціць стварэння новай міжнароднай архітэктуры без нас.
А ўкіды на Захадзе ўжо робяцца, і размовы
аб гэтым вядуцца. Лічу, што АДКБ павінна
трывала ўмацаваць свой статус у міжнароднай сістэме стрымлівання і проціваг.
Арганізацыя мае магутны калектыўны
патэнцыял для далейшага паступальнага
развіцця. А вось наколькі эфектыўна яна
скарыстаецца ім і ці захавае ўвогуле сваё
іс на ван не ў на ступ ныя 10—20, можа,
30 гадоў, залежыць толькі ад нас з вамі
сёння. Менавіта ад нас.
Пасля Арменіі старшынства ў АДКБ пяройдзе да Беларусі. Акрамя абазначаных
вышэй перспектыўных напрамкаў работы,
мы ўжо зараз сур'ёзна думаем над новымі
прапановамі, нацэленымі на развіццё нашай Арганізацыі. Гэтыя напрамкі да вас
будуць даведзены ў найбліжэйшы час. Разлічваем на максімальную падтрымку і канструктыўную працу ўсіх вас, нашых калег.
Іншага выбару ў нас няма.

АБАРАНIЦЬ НЕЛЬГА
РАСПАЎСЮДЗIЦЬ
Партфель аператара
i праверка памылак
З моманту ўступлення ў сiлу
закона аб ахове персанальных
даных i стварэння Цэнтра было
праведзена шмат тлумачальнай
работы пра дакументы, якiя патрэбныя арганiзацыям, каб яны
выконвалi закон. У прыватнасцi, спецыялiсты Цэнтра зладзiлi
шэраг тэматычных семiнараў,
што прайшлi па ўсёй краiне.
— Iх вынiкам стала распрацоўка так званага партфеля
аператара, у якi ўключаны дакументы, неабходныя для таго,
каб належным чынам ахоўваць
персанальныя даныя, — сказаў
Андрэй Гаеў.
Тлумачальная работа працягнецца, аднак набудзе сектаральны характар, скiраваны на
канкрэтныя сферы дзейнасцi.
У найблiжэйшы час спецыялiсты Цэнтра плануюць разгляд
пытанняў апрацоўкі ПД у сiстэме аховы здароўя, адукацыi.
Скончана адпрацоўка комплексных пытанняў у сферы страхавання, банкаўскай сферы. Зоймуцца ў Цэнтры i праверачнымi
мерапрыемствамi ды аўдытам,
каб ацанiць, наколькi правiльна
ў арганiзацыях наладжана работа з ПД.
Праверкамi займацца неабходна, бо здараюцца iнцыдэнты,
звязаныя з незаконным распаўсюджваннем асабiстых звестак,
перакананы дырэктар цэнтра:
— Сёлета запланаваны праверкi шасцi арганiзацый, сярод
якiх банкаўская сфера, рытэйл,
ЖКГ, тэлекамунiкацыi i iншыя.
Каля 20 праверак ужо праведзена па скаргах грамадзян.
Гэта робiцца шляхам вывучэння неабходных дакументаў i накiраваннем рэкамендацый для
лiквiдацыi парушэнняў.

Апрацоўка незаконная
ці празмерная?
Сярод парушэнняў — непрыняцце мер, якiя мусяць iснаваць
у арганiзацыi згодна з законам
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

аб ахове персанальных даных.
У адных арганiзацыях сустракаецца адсутнасць абавязковых мер па ахове (тэхнiчнай i
крыптаграфiчнай) звестак. А ў
iншых — арганiзуюць празмерную апрацоўку ПД, калi для ўваходу ў арганiзацыю, дзе няма
неабходнасцi ў павышаных патрабаваннях да бяспекi, пачынаюць прымяняць бiяметрычныя
даныя (адбiткi пальцаў) проста
для ўваходу на работу. А ў дзiцячых установах, здараецца, скануюць выявы абліччаў дзяцей,
хоць там iснуе прапускны рэжым
i ёсць супрацоўнiк аховы.
— Сустракаецца празмерная
апрацоўка ПД i ў аддзелах кадраў прадпрыемстваў: ад супрацоўнiкаў патрабуюць даныя пра
сваякоў, калi ў гэтым няма неабходнасцi. Каб проста прыняць
чалавека на работу — дастаткова асабiстых звестак пра яго.
Здараецца таксама, што ў дагаворы ўносяцца комплексныя
згоды грамадзян на рэкламную
рассылку або прадастаўленне
ПД нейкiм трэцiм арганiзацыям
без iх канкрэтызацыi. Гэта ўсё
недапушчальна! — падкрэслiў
Андрэй Гаеў. — Калi па дагаворы, напрыклад, аказваецца
нейкая паслуга, то дадатковых
згод не трэба — заключэння дагавора дастаткова, каб паслуга
была аказана i работа выканана. А калi гаворка пра рэкламную рассылку цi прадастаўленне iнфармацыi пра грамадзянiна нейкiм iншым структурам,
то не аб ход на асоб на браць
згоду чалавека. Згода павiнна быць добраахвотнай i адназначнай, а на практыцы зда-

раецца, што згода адбiраецца
для ўсяго запар.
Як паказвае практыка, укараненне падобнага заканадаўства ажыццяўляецца ў краiнах
дзесяцiгоддзямi. I хоць Беларусь
апошняй з краiн былога СССР
прыняла закон аб ахове персанальных даных, ён з'явiўся ў
нас не на пустым месцы — да
яго дзейнiчалi нормы закона
аб iнфарматызацыi i ахове iнфармацыi, аднак яны патрабавалi карэкцiроўкi i адаптацыi да
новай «лiчбавай» рэальнасцi.
А закон аб ахове персанальных
даных устанавiў нязвыклы для
беларусаў рызыкаарыентаваны падыход, калi канкрэтнага
пералiку мер, якiя павiнны прыняць арганiзацыi для аховы ПД,
няма. Прадугледжаны пэўны
шэраг абавязковых мер, аднак
што дакладна рабiць — павiнны вызначаць самi арганiзацыi,
зыходзячы з працэсаў, якiя ў
ёй адбываюцца. Менавiта таму
Цэнтр найперш накiраваны на
тлумачальную работу, каб арганiзацыi разабралiся, што iм
трэба рабiць, падкрэслiў Андрэй Гаеў.

Бiяграфiя
па лiчбавых слядах
Сёння, у час iнфармацыйных
тэхналогiй, амаль немагчыма нiдзе не пакiнуць свой след. З'яўляецца ўсё больш лiчбавых паслуг (гандлёвых, банкаўскiх i iншых) i iншых зручнасцяў. Людзi
пакiдаюць свае персанальныя
даныя, звяртаючыся ў дзяржорганы, заходзячы на сайты ў
iнтэрнэце, падключаюць геала-

кацыю на мабiльным тэлефоне,
каб некуды дабрацца.
— Кожны наш уваход у iнфармацый ны рэсурс сiс тэма
фiксуе, i многiя моманты, якiя,
зда ва ла ся б, не з'яўля юц ца
персанальнымi данымi, потым
у сукупнасцi з развiццём штучнага iнтэлекту, з апрацоўкай той
iнфармацыi, якая пра нас у гэтых рэсурсах сабраная, сiстэма
фармiруе псiхалагiчны партрэт
асобы. Фактычна, складае бiяграфiю чалавека — «прафайл»,
які рэгулярна папаўняецца. Нярэка лiчбавае асяроддзе сёння
ведае пра кожнага з нас больш,
чым нашы сваякi, — лiчыць Андрэй Гаеў. — I калi такiя даныя
трапляюць у рукi нядобрасумленным асобам, то ў чалавека
могуць узнiкнуць досыць вялiкiя
праблемы. Каб устанавiць пэўны баланс памiж дабром i злом,
звязанымi з прадастаўленнем
лiчбавых паслуг, у Канстытуцыi
Беларусi i была замацавана
норма, што дзяржава стварае
ўмовы для аховы ПД i бяспекi
асобы пры iх выкарыстаннi.
Для гра ма дзян на сай це
Цэнтра таксама распрацаваны раздзел, якi датычыцца iх
правоў, у прыватнасцi, права
ўплываць на апрацоўку асабiстых звестак аб сабе. Калi правы чалавека парушаны, трэба
неадкладна звяртацца да аператара з пытаннямi, таму што
звароты ў дзяржустановы ўсё
роўна заканчваюцца тым, што
спачатку запатрабуюць iнфармацыю ад аператара. У час iнфармацыйных тэхналогiй сляды
губляюцца вельмi хутка, таму
чым хутчэй чалавек звернецца да аператара (юрыдычнай
асо бы цi прад пры маль нi ка,
якiя апрацоўваюць персанальныя звесткi), тым больш можна
быць упэўненымi ў станоўчым
разглядзе пытання. Сваiмi правамi трэба актыўна карыстацца,
заклiкае спецыялiст:
— Закон аб ахове ПД упершыню так комплексна ўрэгуляваў правы грамадзян i яны
дакладна прапiсаны. Калi ж вырашыць пытанне з крыўдзiцелем не атрымалася, тады ўжо

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Калі казаць пра даступнасць дзіцячых
пуцёвак, то традыцыйна тут стаіць задача зрабіць летні адпачынак магчымым для
ўсіх дзяцей, незалежна ад узроўню даходаў
бацькоў. Выдзеленыя з бюджэту 57 мільёнаў рублёў, а таксама сродкі наймальнікаў,
мясцовых бюджэтаў, прафсаюзаў дапамогуць зменшыць кошт пуцёўкі для бацькоў.
У параўнанні з мінулым годам цэны на пуцёўкі павялічыліся нязначна — у сярэднім
каля 7 %.
— Сёлета сумесна з Міністэрствам фінансаў мы ўзгаднілі патанненне кошту
пуцёўкі ў класічны загарадны лагер на
229 рублёў. Пры гэтым прагназуем, што пуцёўка ў такі лагер будзе каштаваць 577 рублёў. Памер патаннення за кошт сродкаў
рэспубліканскага бюджэту ў прышкольны
лагер — 95 рублёў, пры гэтым поўны кошт
пуцёвак будзе не нашмат вышэйшы, што
забяспечвае даступнасць прышкольных лагераў, асабліва дзяцей малодшага школьнага ўзросту. У спартыўна-аздараўленчыя
лагеры памер патаннення складзе: 253 рублі — у кругласутачны і 112 рублёў — у лагер
з дзённым знаходжаннем. Як бачым, каля
40 % складае патанненне пуцёўкі са сродкаў рэспубліканскага бюджэту. За кошт
мясцовых бюджэтаў, сродкаў наймальнікаў
і прафсаюзаў і іншых зацікаўленых удаецца
забяспечыць даступнасць на тым узроўні,
на якім бацькі аплачваюць не менш за 10 %
ад кошту пуцёўкі. Такім чынам, многія
бацькі аплацяць сёлета 57—60 рублёў за
пуцёўку на 18 дзён, — расказаў Аляксей
Жалянкоў.
Пры гэтым ужо цяпер у многія лагеры
пуцёўкі раскуплены. У прыватнасці, на першую змену — амаль паўсюдна на 100 %, а ў
сталіцы набыць іх у некаторыя загарадныя
лагеры немагчыма нават на 5-ю змену.
Асаблівую ўвагу падчас аздараўленчай
кампаніі традыцыйна будуць удзяляць дзецям-сіротам і дзецям-інвалідам. У лагерах
пабывае больш за дзесяць тысяч дзяцейсірот і каля чатырох тысяч дзяцей-інвалідаў.
Пераважна іх будуць накіроўваць у тыя ўстановы, дзе ёсць безбар'ернае асяроддзе.
— Засмучае той факт, што мы не можам
накіроўваць дзяцей у Друскінінкай. Тамтэйшыя спецыялісты напрацавалі ўнікальны
вопыт па аздараўленні дзяцей з ДЦП. Гэта,
безумоўна, страта, але ў нас ёсць дзіцячыя рэабілітацыйна-аздараўленчыя цэнтры
«Ветразь» і «Надзея», якія таксама паступова назапашваюць вопыт у гэтым кірунку
і маюць станоўчую эфектыўнасць у аздараўленні такіх дзяцей, — адзначае Аляксей
Жалянкоў.

Санітарна-эпідэміялагічны
кантроль
па-ранейшаму строгі
У сувязі з інфекцыяй COVІD-19 і з улікам
практыкі двух мінулых сезонаў Міністэрства
аховы здароўя змяніла некаторыя метадычныя рэкамендацыі да аздараўлення.
Па-ранейшаму перад заездам дзеці будуць
праходзіць пільныя медыцынскія агляды.
Кантроль за захаваннем санітарна-эпідэміялагічных патрабаванняў будзе весціся на
працягу ўсёй аздараўленчай кампаніі.
— Цяпер выпадкаў каранавіруснай інфекцыі рэгіструецца няшмат, многія пытаюцца, навошта строгія меры. COVІD-19 нікуды не сышоў, ён застаецца з намі. Статус
аздараўленчай установы ўвогуле не прадугледжвае, каб дзеці хварэлі. Напрыклад,
летась у лагерах была зафіксавана каля
дзясятка ўспышак. Таму сёлета будзем
трымаць гэта на кантролі, — аргументуе
загадчык аддзялення гігіены дзяцей і
пад лет каў Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра
гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Ала МАЛАХАВА.
З улікам вопыту мінулага года ўведзены
шэраг мер. Напрыклад, павелічэнне сацыяльнага дыстанцыравання паміж атрадамі ў
першыя тры дні пасля заезду.
— Інкубацыйны перыяд «амікрону» складае каля трох дзён. Важна ў гэты перыяд
выявіць захварэлых і ізаляваць іх, тады не
будзе распаўсюджання інфекцыі па ўсёй
установе. Пры такім падыходзе летась рэгістравалася 1-2 выпадкі на ўзроўні атрада,
больш ніхто не хварэў, — кажа Ала Малахава.
У два папярэднія гады ў сувязі з эпідэміялагічнай абстаноўкай забараняліся наведванні бацькоў. Сёлета падыходы змянілі: такія візіты будуць абмяжоўваць, але не
забараняць цалкам. Для сустрэч з бацькамі
мусяць быць выдзеленыя спецыяльныя месцы на адкрытым паветры, і такія наведванні
не павінны быць масавымі.
— Бацькам трэба памятаць, што, адпраўляючы дзіця ў лагер, варта даць з сабой дастаткова рэчаў, асабліва зменнага
абутку і бялізны, заўсёды неабходна і куртка, — звярнула ўвагу спецыяліст.
Да прыёмкі лагераў сёлета таксама
будуць прымяняцца самыя строгія патрабаванні. Усюды створаны камісіі, куды
ўваходзяць прадстаўнікі МНС, санітарных
службаў, фізкультурныя работнікі. Аздараўленчая ўстанова мусіць прад'явіць камісіі
даведкі аб спраўнасці ўсяго абсталявання,
сетак і камунікацый, пітная вада дадаткова
даследуецца ў лабараторыях.
Алена КРАВЕЦ.

Узровень

неабходна звяртацца ў Цэнтр, i
такiя выпадкi маюць месца. За
пяць месяцаў iснавання Цэнтра паступiла больш за 40 такiх
скаргаў, па якiх правялi каля
20 камеральных (без выезду
на месца) праверак. Амаль па
ўсiх iх былi выяўлены парушэннi,
большасць з якiх выпраўлена на
карысць чалавека.
За парушэнне закона аб ахове ПД прадугледжаны сур'ёзныя
наступствы. Парушэнне парадку апрацоўкi асабiс тых звестак можа стаць падставай для
звальнення спецыялiста, якi тое
робiць. Iснуе i дысцыплiнарная
адказнасць, i нават крымiнальная з пазбаўленнем волi. Пры
гэтым пакаранне пагражае не
толькi тым, хто незаконна збiрае, апрацоўвае i распаўсюджвае асабiстую iнфармацыю, але
i арганiзацыям, якiя не прымаюць прадугледжаныя законам
меры аховы ПД.
— Калi ў арганiзацыi здарыўся iнцыдэнт, звязаны з аховай
асабiс тых звес так, але ж не
адбылося незаконнага распаўсюджвання або прадастаўлення
iнфармацыi за межы кампанii,
то паведамляць пра здарэнне
Цэнтру не трэба. Ва ўсiх астатнiх выпадках арганiзацыi абавязаны тое зрабiць, — нагадаў
Андрэй Гаеў. — Меў месца выпадак, напрыклад, калi ў вынiку незаконнага ўзлому ў сецiва
трапiлi звесткi аб 55 тысячах
грамадзян, а арганiзацыя не
паведамiла нам пра гэта.
Дырэк тар Цэнтра акрэслiў,
што ў краiне больш за 400 тысяч
толькi юрыдычных асоб, а ёсць
жа яшчэ iндывiдуальныя прадпрымальнiкi i рамеснiкi, якiя таксама апрацоўваюць асабiстыя
звесткi чалавека. За невытрымлiванне мер па ахове звестак,
што па неасцярожнасцi прывяло да iх распаўсюджвання i
прычынення цяжкiх наступстваў
для адпаведных работнiкаў арганiзацый, прадугледжана пазбаўленне волi да года. А асобы,
правы якiх парушаны, могуць
патрабаваць кампенсацыi маральнай шкоды.
Iрына СIДАРОК.

ЭЛЕКТРОННЫЯ СТАСУНКІ
І СУПЕРСЭРВІСЫ
лічбавага форуму #GBCregіons
(Дзяржава. Бізнес. Грамадзяне)
Прэ зен та цыя най ноў шых да сяг нен няў
і праек таў Беларусі ў сферы лічбавай
трансфармацыі на шляху стварэння электроннага ўрада адбудзецца 18—19 мая ў
Нацыянальнай бібліятэцы падчас ІІ Міжнароднага лічбавага форуму #GBCregіons
(Дзяржава. Бізнес. Грамадзяне). Эксперты,
у прыватнасці, раскажуць пра ўкараненне
ІD-картак, стварэнне праактыўных паслуг
і суперсэрвісаў, а таксама паведамяць аб
інфармацыйнай бяспецы, цэнаўтварэнні
і перавагах воблачных рашэнняў над лакальнымі.

25 мільёнаў лічбавых паслуг
за чатыры месяцы
Эксперты, як і летась, разглядаюць форум
як дыялогавую пляцоўку для ўмацавання супрацоўніцтва і пошуку новых рашэнняў ва ўзаемадзеянні дзяржавы, бізнесу і грамадзян. Аднак
сёлета яго межы павялічацца да сямі тэматычных секцый замест адной, якія, да таго ж, можна
будзе «наведаць» падчас анлайн-трансляцыі на
сайце форуму, абяцаюць арганізатары. Цікавай
разынкай стане і ўзнагароджанне найлепшага
«Рэгіёна лічбавых магчымасцяў», назву якога
пакуль трымаюць у сакрэце.
— Тэматыкай секцый стане галіновая лічбавізацыя, рашэнні для разумнага горада і разумнага дома, інфармацыйнай бяспекі і шэраг цікавых
рашэнняў у банкаўскай сферы, — падкрэсліў
Аляксей ЦЫМБАЛАЎ, дырэктар Нацыянальнага цэнтра абмену трафікам.
У галіне развіцця электронных паслуг і сэрвісаў Беларусь дасягнула такога ўзроўню, якім
краіна ўжо можа падзяліцца, у тым ліку з замежнымі партнёрамі. Гэта стала відавочным па
выніках яшчэ леташняга форуму, які стаў вельмі паспяховым і выклікаў вялікую цікавасць у
беларускіх і замежных гасцей. Гэткая ж увага
чакаецца і сёлета, а ганарыцца нам ёсць чым,
заўважыў Раман ГРАДУСАЎ, дырэктар Нацыянальнага цэнтра электронных паслуг:
— Паспяхова функцыянуе шэраг дзяржаўных інфармацыйных сістэм і рашэнняў, якія забяспечваюць камфортны электронны дыялог
дзяржавы, бізнесу і грамадзян. Гэта, прынамсі,
сістэма міжведамаснага электроннага дакументаабароту дзяржорганаў краіны, да якой падключана ўжо больш як 90 % арганізацый рэспубліканскага і мясцовага ўзроўняў (больш як 15 тысяч абанентаў). Дзяржаўная сістэма кіравання
адкрытымі ключамі па праверцы электроннага
лічбавага подпісу. А таксама агульнадзяржаўная

аўтаматызаваная інфармацыйная сістэма, дзякуючы якой за чатыры месяцы на адзіным партале электронных паслуг грамадзянам і бізнесу
было аказана больш за 25 млн паслуг (летась за
ўвесь год іх было крыху больш за 17 млн).

Акцэнт
Сіс тэму аказання паслуг, якая цяпер працуе па заяўляльным прынцыпе, у перспектыве
хочуць вывесці на выяўленчы, калі яна сама
будзе нагадваць чалавеку, што яму трэба зрабіць. Напрыклад пры змене месца жыхарства
сістэма нагадае пра неабходнасць заключыць
дагаворы з камунальнымі службамі, вылучыць
месца ў дзіцячым садку і дапаможа з іншымі
пытаннямі, падзяліўся «электроннымі» планамі
дырэктар цэнтра.
Эксперты падкрэслілі, што развіццю адміністрацыйных працэдур для грамадзян надаецца
пільнае значэнне. Сёлета ў краіне мяркуюць
перавесці ў электронны выгляд 131 адміністрацыйную працэдуру, а да 2025-га — каля 700.
Пры гэтым акцэнт будзе зроблены на працэдуры
ў сферы аховы здароўя і адукацыі.
На форуме эксперты раскажуць пра інфраструктуру, якая дазваляе здзяйсняць лічбавізацыю розных сфер жыццядзейнасці дзяржавы і
грамадства, паабяцаў Алег СЯДЗЕЛЬНІК, генеральны дырэктар Беларускіх воблачных
тэхналогій:
— На такіх мерапрыемствах раскрываецца
праблематыка, на экспертным узроўні абмяркоўваюцца варыянты рашэння задач, якія стаяць
перад арганізацыямі. За дзесяць гадоў мы ўвялі
ў эксплуатацыю больш за пяць тысяч базавых
станцый сеткі чацвёртага пакалення. А звыш
дзвюх тысяч юрыдычных асоб ужо карыстаюцца
тэхналогіямі воблачных вылічэнняў. На форуме
спецыялісты засяродзяць увагу на пытаннях кібербяспекі для прадухілення падобных атак.
Ірына СІДАРОК, фота аўтара.
Беларусь займае 40-е месца сярод
193 дзяржаў па ўзроўні гатоўнасці
да электроннага ўраду. У краіне
выдадзена больш за 1,2 млн ключоў
электроннага лічбавага подпісу,
а беларусы актывізавалі больш
за 180 тысяч асабістых кабінетаў
на адзіным партале электронных
паслуг. На гэтым рэсурсе рэалізавана
ўжо 226 відаў паслуг, 71 з якіх —
адміністрацыйныя працэдуры, якімі
толькі сёлета скарысталіся ўжо больш як
25 мільёнаў разоў.

