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Па мя та е це пе ты цыю, 
якую пад пі са лі больш 
за ты ся чу кі роў цаў 
ста ліч на га гра мад ска га 
транс пар ту ад нос на 
праб лем ра бо ты 
«Мінск тран са»? Яны 
сцвяр джа лі, што 
аў то бу сы і тра лей бу сы 
ня рэд ка вы хо дзяць на 
лі нію з ня спраў нас ця мі, 
звяр та ю чы ўва гу на тое, 
што не ад маў ля юц ца 
вы кон ваць сваю ра бо ту, 
але хо чуць, каб бы лі 
ство ра ны зда ро выя і 
бяс печ ныя ўмо вы пра цы.

З пы тан нем «Што змя-
ні ла ся?» мы звяр ну лі ся да 
стар шы ні Бе ла рус ка га 
праф са ю за ра бот ні каў 
транс пар ту і ка му ні ка-
цый Ула дзі мі ра РЫН ГА.

Як па ве да міў су раз моў-
нік, у га лі но ва га праф са ю-
за ёсць пы тан ні да якас ці 
пра вя дзен ня тэх ніч на га 
агля ду. Гэ та ста ла ся та му, 
што ў Бе ла ру сі на сён няш ні 
дзень не іс нуе аба вяз ко ва-
га дзяр жаў на га тэх ніч на га 
агля ду для элект ра транс-
пар ту. Што з гэ та га вы ні-
кае? Не над та доб рае ста-
но ві шча — за тэх ніч ным 
ста нам тра лей бу саў ар-
га ні за цыі па він ны са чыць 
са ма стой на: гэ та зна чыць, 
пра во дзіць тэх ніч ны агляд 
і аб слу гоў ван не элект ра-
транс пар ту на сва ёй ба зе. 
А вось удзел ДАІ ў гэ тым 
пра цэ се ад сут ні чае.

— Фак тыч на гэ тае пы-
тан не ад да дзе на на вод куп 
са міх ар га ні за цый. З аў то-
бу са мі ін шая спра ва — ім 
не па трэб ны «пад вяс ны 
шлях», каб зра біць гэ тую 
ацэн ку ў Дзяр жаў та інс-
пек цыі ў ад роз нен ні ад 
тра лей бу саў, — ка жа ён. — 
Та му ў дзе ю чым За ко не 
«Аб да рож ным ру ху» ад-
сут ні чае нор ма, якая аба-
вяз вае ар га ні за цыі гра мад-
ска га элект ра транс пар ту, 
што аказ ва юць па слу гі па 
пе ра воз цы па са жы раў, 
пра хо дзіць дзяр жаў ны тэх-
ніч ны агляд.

Лі дар га лі но ва га праф-
са ю за па га джа ец ца, што 
хі бы за ка на даў ства вы-
праў ляць не аб ход на, та му 
анан суе пра па но вы, што 
за раз рых ту юц ца ў ФПБ 
ад нос на змен у іс ную  чым 
за ка на даў стве, і да ты чац-
ца яны аба вяз ко ва га пра-
хо джан ня дзяр жаў на га 
тэх ніч на га агля ду элект ра-
транс пар там.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

Пра пос пе хі ў пра цы, па вы шэн не 
яе пра дук цый нас ці, рост якас ці 
пра дук цыі мож на га ва рыць 
да той ры сы, па куль ра бот нік 
жы вы і зда ро вы. Ка лі ж 
зда ра ец ца ня шчас це на ра бо це, 
вы шэй на зва нае страч вае ўся ля кі 
сэнс. І пер шая за да ча лю бо га 
пра цаў ні ка прый сці да до му 
жы вым і зда ро вым пас ля зме ны. 
Дык вось ле тась з гэ тай за да чай 
не спра ві лі ся 318 жы ха роў 
Брэсц кай воб лас ці. Ме на ві та 
столь кі ча ла век атры ма лі траў мы 
на вы твор час ці. З іх 25 за гі ну лі. 
2018 год пра дэ ман стра ваў знач ны 
рост вы твор ча га траў ма тыз му 
ў па раў на нні з па пя рэд нім го дам. 
Гэ та ста ла на го дай біць тры во гу.

УПОР НА ПРА ФІ ЛАК ТЫ КУ
Вы ні кі ра бо ты па кі ра ван ні ахо-

вай пра цы на тэ ры та ры яль ным уз-
роў ні, ана ліз пры чын вы твор ча га 
траў ма тыз му і ме ры па яго пра-
фі лак ты цы раз гля да лі ся на па ся-
джэн ні між ве да мас най ра бо чай 
гру пы абл вы кан ка ма, ка мі сій па 
ахо ве пра цы гар-, рай вы кан ка-
маў, на ка ар ды на цый най на ра-
дзе па ба раць бе са зла чын нас цю 
і ка руп цы яй Брэсц кай воб лас ці. 
Ак ты ві за ва лі ся ма біль ныя гру пы 
га рад скіх і ра ён ных вы ка наў чых 
ка мі тэ таў, рэй да выя гру пы тэх ніч-
най ін спек цыі пра цы праф са юзаў, 
да пра фі лак тыч най ра бо ты пад-
клю чы ла ся пра ку ра ту ра. Пад час 
на вед ван няў вы да дзе ны сот ні рэ-
ка мен да цый па па ляп шэн ні ахо вы 
пра цы. Ка лі звяр нуц ца да ліч баў, 
то мож на ска заць, што пэў ныя 
вы ні кі ёсць. Ска жам, за пер шыя 
тры ме ся цы го да на вы твор час ці 
рэ гі ё на за гі ну лі два ча ла ве кі, а за 
ана ла гіч ны пе ры яд ле тась бы ло 
16 смя рот ных вы пад каў. Коль-
касць цяж кіх траў маў так са ма па-
мен шы ла ся.

На чаль нік Брэсц ка га аб лас-
но га ўпраў лен ня Дэ парт амен-
та дзяр жаў най ін спек цыі пра цы 
Вік тар СУ ПРУ НО ВІЧ лі чыць, што 
да ліч ба вых ха рак та рыс тык трэ ба 
ста віц ца ўсё ж з асця рож нас цю: 
сён ня ліч бы мен шыя, заўт ра мо-
гуць уз рас ці і — на ад ва рот:

— Ку ды больш важ ным вы гля-
дае тры маць на кант ро лі пры чы ны 
і ўмо вы ўзнік нен ня траў мы аль бо 
ня шчас на га вы пад ку. Бо мно гія і 
мно гія ня шчас ці, тра ге дыі мож на 
бы ло б па пя рэ дзіць, каб лю дзі, 
ад каз ныя на прад пры ем стве за 
ахо ву пра цы, сум лен на вы кон ва лі 
свае аба вяз кі, а кі раў ні кі ад да ва лі 
гэ тым пы тан ням на леж ную ўва-
гу. Сён ня спе цы я ліс там па ахо ве 
пра цы му сіць ста на віц ца ква лі фі-
ка ва ны ін жы нер, які па ві нен быць 
кам пе тэнт ны ў спра ве аб ста ля ван-
ня, мо жа ўні каць у тэх на ло гію вы-
твор час ці і вы да ваць пра па но вы 
па па ляп шэн ні вы твор ча га пра цэ су 
на ка рысць бяс пе кі. Ды і не толь кі 
пра па ноў ваць — яго за да ча, але і 
да бі вац ца пра вя дзен ня ў жыц цё 
пра па ноў. Зна чыць, ча ла век на гэ-
тай па са дзе па ві нен быць іні цы я-
тыў ны, аду ка ва ны і пра біў ны ў пэў-
ным сэн се. Не сак рэт, што трап ля-
юц ца ўсё ж вы пад ко выя лю дзі, якія 
сва ім аба вяз кам лі чаць ма на тон на 
пра вес ці ін струк таж, даць лю дзям 
рас пі сац ца ў жур на ле і па клас ці 
апош ні на па лі цу. Так што пы тан ні 
бяс пе кі па він ны вы ра шац ца перш 
за ўсё на тэх ніч ным уз роў ні. І на 

мно гіх прад пры ем ствах ме на ві та 
так ро бяць.

У раз мо ве з Вік та рам Су пру-
но ві чам мы не маг лі абы сці хол-
дын га вую кам па нію «Пін скдрэў». 
Яшчэ не прай шло дзе сяць га доў 
пас ля страш най тра ге дыі, ка лі ад 
вы бу ху на ад ным з прад пры ем-
стваў кам па ніі за гі ну лі 14 ча ла век, 
трое ста лі ін ва лі да мі. Зда рэн не на-
зва лі са май буй ной пра мыс ло вай 
ава ры яй у кра і не за не каль кі дзе-
ся ці год дзяў. А ле тась зноў за гі ну лі 
два ча ла ве кі. Адзін з іх за гі нуў у 
ван не для пра моч ван ня пі ла ма-
тэ ры я лаў.

На «Пін скдрэ ве» ле тась прай-
шло вы яз ное па ся джэн не ка ле гіі 
Дэ парт амен та дзяр жаў най ін-
спек цыі пра цы. Чле ны ка ле гіі і 
спе цыя  ліс ты на ве да лі шэ раг вы-
твор час цяў хол дын га, па зна ё мі-
лі ся з ар га ні за цы яй ахо вы пра цы. 
Бы лі ўне се ны кан крэт ныя пра па-
но вы. Трэ ба ска заць, што прад-
пры ем ства пры ня ло пэў ныя ме ры 
па па ляп шэн ні аб ста ноў кі. На тым 
участ ку, дзе ле тась ра бо чы ўпаў 
у ба сейн з ва дой, змя ня ец ца тэх-
на ло гія вы твор час ці. За куп ле на 

но вае аб ста ля ван не, якое вы клю-
чае зна хо джан не ча ла ве ка ка ля 
рэ зер ву а ра з вад ка сцю. Не аб ход-
ныя ма ні пу ля цыі ця пер бу дзе пра-
во дзіць аў та ма ты ка. Аб ста ля ван-
не абы шло ся хол дын гу ў пяць сот 
ты сяч до ла раў. І так па він на быць 
паў сюль. Бо бяс пе ка перш за ўсё.

ЦА НА НЕ АБАЧ ЛІ ВАС ЦІ
Але ж га лоў най пры чы най траў-

ма ван ня і гі бе лі лю дзей на вы твор-
час ці па-ра ней ша му з'яў ля ец ца 
па ру шэн не пра ві лаў тэх ні кі бяс пе кі 
са мі мі па цяр пе лы мі. Ка лі звяр нуц-
ца да сум най ле таш няй ста тыс ты кі, 
нель га па кі нуць па-за ўва гай, што 
шэсць ча ла век з тых, хто за гі нуў, 
бы лі ў ста не ал ка голь на га ап'я нен-
ня. Зна хо дзіц ца на ра бо це на пад-
піт ку гэ та ўжо над звы чай нае зда-
рэн не, а тут яшчэ ча ла век па чы нае 
пра ца ваць з тэх ні кай і агрэ га та мі. 
І сё ле та, на жаль, не абы хо дзіц ца 
без па доб ных тра ге дый. На прык-
лад, у са ка ві ку на ра бо ту ў ад ну 
з пры ват ных кам па ній спаз ніў ся 
кі роў ца па груз чы ка. Ін жы нер, які 
па ві нен быў да пус ціць пра цаў ні-
ка да ра бо ты, па ехаў на ін шы аб'-
ект, не мог жа ён ся дзець і ча каць 

ад на го, ка лі яго са мо га ча ка лі ін-
шыя. А ча ла век прый шоў паз ней 
і пры сту піў да ра бо ты. Лі та раль-
на праз паў га дзі ны ён за гі не, бо 
вы пад ко ва на ціс не ры чаг на хі лу 
мач ты, ка лі га ла ва бу дзе зна хо-
дзіц ца ў не бяс печ най зо не. Пас-
ля пра вя дзен ня экс пер ты зы бы ло 
ўста ноў ле на 2,2 пра мі ле ал ка го лю 
ў кры ві за гі ну ла га кі роў цы. Ра бот-
нік быў да стат ко ва ква лі фі ка ва ны, 
меў вя лі кі во пыт ра бо ты.

Вік тар Фё да ра віч зга даў не-
каль кі тра ге дый за мі ну лыя га-
ды, якія ад бы ва лі ся пры клад на 
па ад ным сцэ на рыі. Цвя ро зы 
трак та рыст пры сту пае зран ку да 
ра бо ты, ця гам дня яго на вед ва-
юць спе цы я ліс ты гас па дар кі, у 
іх не ўзні кае прэ тэн зій да якас ці 
во ры ва аль бо сяў бы. А ве ча рам 
ме ха ні за тар вы па дае з трак та ра і 
гі не, бо да кан ца ра бо чай зме ны 
ён ужо аказ ва ец ца з ты мі са мы-
мі гі бель ны мі пра мі ле ал ка го лю. 
Да рэ чы, амаль 60 пра цэн таў з па-
цяр пе лых на вы твор час ці ў рэ гі ё-
не ле тась бы лі пра цаў ні ка мі сель-
гас ар га ні за цый роз ных фор маў 
улас нас ці.

ЗО НЫ РЫ ЗЫ КІ
Ад ной з дзейс ных фор маў 

пра фі лак ты кі з'яў ля ец ца ву чо ба 
кі ру ю ча га звя на. Асаб лі ва, ка-
лі га вор ка ідзе пра па чат коў цаў 
у вы твор час ці, не вя лі кія прад-
прыем  ствы, ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў. Ска жам, у 
апош нія га ды ў ра бот ні каў Дэ-
парт амен та пра цы пы тан ні вы-
клі ка ла ар га ні за цыя ле са на рых-
тоў кі. Апош няя ак тыў на вя дзец ца 
ў Іва цэ віц кім ра ё не, там мно га 
про філь ных пе ра пра цоў шчы каў. 
Зра зу ме ла, ІП імк нуц ца за ра біць 
па блі зу ад до му. Ня рэд ка яны 
пры цяг ва юць да ра бо ты вы пад-
ко вых лю дзей на пад ста ве вус най 
да моў ле нас ці. Тут ужо га вор ка 
не ідзе пра сер ты фі ка ты, не аб-
ход ную пад рых тоў ку і ад па вед-
ны до пуск да ра бо ты. Дык вось 
Іва цэ віц кі рай вы кан кам са браў 
усіх за ці каў ле ных асоб, для іх ін-
спек та ры пра цы пра вя лі грун тоў-
ны се мі нар, дзе рас ка за лі аб пра-
ві лах до пус ку лю дзей да ра бо ты 
на ле са на рых тоў ках. Так са ма з 
да па мо гай ква лі фі ка ва ных валь-
шчы каў ле су пра вя лі прак тыч ныя 
за ня ткі. Шэ раг удзель ні каў ву чо-

бы вы ка за лі па дзя ку, бо мно гіх 
рэ чаў яны прос та не ве да лі.

Як, зда ра ец ца, не ве да юць 
баць кі, якія ад праў ля юць дзя цей-
школь ні каў па пра ца ваць на лет ніх 
ка ні ку лах. Вя до ма, пры цяг ваць да 
пра цы пад лет каў, ада рваць іх ад 
кам п'ю та раў і тэ ле фо наў вы гля дае 
вель мі на ват ста ноў чым фак там. 
Але ж баць кі па він ны ўпэў ніц ца, 
на коль кі бяс печ ныя ўмо вы пра-
цы там, дзе зна хо дзіц ца іх дзі ця. 
Ну і ў пер шую чар гу ра бо та даў-
ца поў нас цю ня се ад каз насць за 
бяс пе ку не паў на лет ня га. На жаль, 
ле тась не абы шло ся без траў маў 
у дзя цей. На ад ным з пры ват ных 
прад пры ем стваў па вы твор час ці 
бу даў ні чых ма тэ ры я лаў у Іва цэ-
віц кім ра ё не 14-га до ва му хлоп цу 
да ве ры лі кі ра ваць вы твор чай лі ні-
яй. Пад ле так атры маў траў му, якая 
пры вя ла да цяж кай ін ва лід нас ці. 
Дру гі ня шчас ны вы па дак быў у 
Пін скім ра ё не, там, на шчас це, 
абы шло ся лёг кай траў май. За раз 
аб лас ное ўпраў лен не Дэ парта-
мен та дзярж ін спек цыі пра цы рас-
пра цоў вае па мят кі для стар ша-
клас ні каў і іх баць коў па бяс пе цы 
лет няй ра бо ты. Спе цы я ліс ты ахо-
вы пра цы вы сту па юць у на ву чаль-
ных уста но вах, як у шко лах пе рад 
ста рэй шы мі вуч ня мі, так і пе рад 
вы пуск ні ка мі ся рэд ніх і вы шэй шых 
на ву чаль ных уста ноў. Бу ду чым 
ма ла дым спе цы я ліс там не ліш нім 
бу дзе на га даць аб пра ві лах бяс пе-
кі на ра бо це, па зна ё міць з ню ан са-
мі пра цоў на га за ка на даў ства.

СА МАЕ ВАЖ НАЕ
Вік тар Су пру но віч ад зна чыў 

эфек тыў насць ма біль ных груп 
вы кан ка маў. Гру па Брэсц ка га 
гар вы кан ка ма двой чы на ты дзень 
вы яз джае на прад пры ем ствы аб-
лас но га цэнт ра. Ця пер, вя до ма, 
па вы ша ная ўва га ад да ец ца аб'-
ек там ты ся ча год дзя, бо ў го ра дзе 
вя дзец ца ін тэн сіў нае бу даў ніц тва. 
Мно гія ар га ні за цыі пра цу юць у 
дзве-тры зме ны прак тыч на без 
вы хад ных. Пра фі лак тыч нае ме-
ра пры ем ства як на па мін пра без-
умоў нае за ха ван не пра ві лаў бяс-
пе кі тут заў сё ды да рэ чы.

— І ве да мас ны кант роль, якім 
з'яў ля юц ца ма біль ныя гру пы, і 
гра мад скі, які най час цей пра во-
дзяць праф са ю зы, вель мі па трэб-
ны лю бой вы твор час ці, — ка жа на-
чаль нік упраў лен ня. — Бо са мае 
цяж кае — ад праў ляць на пен сію 
па ін ва лід нас ці аль бо, на огул, ха-
ваць ма ла дых і зда ро вых. Чвэрць 
ста год дзя пра цую ў гэ тай сіс тэ ме, а 
рос пач ад мно гіх тра ге дый не пры-
туп ля ец ца ў свя до мас ці. Як сён ня 
па мя таю раз губ ле ныя во чы баць-
коў, жо нак, ма лых дзя цей двух су-
пра цоў ні каў рыб га са, якія за гі ну лі 
пры вы ла ве ры бы. Яны жы лі на ад-
ной ву лі цы, у аба іх па двое ма-
лых дзя цей, да во лі ма ла дыя яшчэ 
баць кі... Аль бо ня даў ні вы па дак. 
У Пру жан скім ра ё не на фаб ры цы 
за гі нуў 35-га до вы баць ка ся мей-
ства. Мне да вя ло ся га ва рыць з яго 
жон кай. У та кіх сі ту а цы ях цяж ка 
бы вае знай сці па трэб ныя сло вы 
спа чу ван ня і пад трым кі, ахоп лі-
вае ад чу ван не ўлас най ві ны за тое, 
што нех та не дзе не да гле дзеў, не 
пры няў ме ры пра фі лак ты кі. Та му 
са мае важ нае ў пра цы — яе бяс-
пе ка.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ПРА ФЕ СІ Я НА ЛІЗМ, 
ТЭХ НА ЛО ГІІ І СВЯ ДО МАСЦЬ
На гэ тыя склад ні кі ро бяць упор спе цы я ліс ты ахо вы пра цы Брэст чы ны

НА СЛЫ ХУ

Па трэб ны 
дзяр жаў ны 

тэх агляд

Фота носіць 
ілюстрацыйны 
характар.
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