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РЭФЕРЭНДУМ: 
БЯСПЕКА ВА ЎСІМ

Крыху болын за тыдзень застаецца да рэферэндуму, 
на якім беларусы выкажуцца ла пытанні ўнясення змяненняў 
у Канстытуцыю краіны. Ен прызкачаны на 27 лютага, а літаральна 
днямі пачнецца датзрміновае галасааанне. Выказаць сваю 
грамадзянскую пазіцыю людзі эмогуць на 5510 участках, у  тым 
ліку 217 з іх арганізаваны ў  санаторыях, прафілакторыях, дамах 
адпачынку, бальніцах і Іншых арганізацыях аховы здароўя, 12—  
у воінскіх часцях. На рэферэндуме будуць працаваць нацыякальныя 
назіральнікі, а таксама замежныя —  ад краін СНД і ШАС.



РЭФЕРЭНДУМ: БЯСПЕКА ВА ЎСІМ
( Заканчэнне.

Пвчатак на1-й стар.)
Да прааядзення рэферэндуму 

па папраўках у Канстытуцыю ідзе 
актыўная падрыхтоўка па ўсій 
краіне. Ладзіцца шырокая інфар- 
мацыйная кампанія, назіральнікі 
правяраюць гатоўнасць камісій і 
ўчасткаў. На кожным з іх сфармі- 
раваны спісы грамадзян, устаноў- 
лены кабінкі і скрыні. Выбаршчыкі 
могуць задаць пыганні як асабіста, 
так і па талефоне. Сярод назіраль- 
нікаў большасць прадстаўлены 
грамадскімі аб'яднаннямі і палігыч- 
нымі партыямі. Ёсць і прадстаўні- 
кі працоўных калектываў. Праект 
Канстыгуцыі падрабязна абмяр- 
коўваюць на самых розных дыс- 
кусійных пляцоўках.

У  дзень рэферэндуму для дзя- 
журства на ўчастках будзе задзей- 
нічана каля пяці тысяч работнікаў 
МНС. У перыяд правядзення рэс- 
публіканскага рэферэндуму ўсе 
органы і падраздзяленні па над- 
звычайных сітуацыях будуць пера- 
ведзены на ўзмоцнены варыянт ня- 
сення службы. Аб гэтым паведаміў 
качальнік Галоўнага ўпраўленкя 
аварыйна-ратавальных службаў 
і рэагавання на надзвычайныя 
сітуацыі МКС Сяргей НОВІК.

«У  рамках падрыхтоўкі і правя- 
дзення рэферэндуму МНС право- 
дзіцца комплекс мер, які ўключае 
ў сябе работу па прафілактыцы 
ўзнікнення надзвычайных сітуа- 
цый і аператыўным рзагаванні на 
іх. Распрацавана адпаведнае рас- 
параджэнне МНС аб арганізацыі 
работы органаў і падраздзяленняў 
па надзвычайных сітуацыях у пе- 
рыяд падрыхтоўкі і правядзення 
рэспубліканскага рэферэндуму. 
Усе органы і падраздзяленні па 
надзвычайных сітуацыях будуць 
пераведзены на ўзмоцнены вары- 
янт нясення службы.-У дні датэрмі- 
новага галасавання, з 22 да 26 лю- 
тага, работнікі МНС будуць забяс- 
печваць перыядычны кантроль эа 
забеспячэннем пажарнай бяспекі 
на аб'ектах, дзе размяшчаюцца 
ўчасткі для галасавання. Усяго 
4800 аб'ектаў, на якіх размешча- 
на 5500 участкаў дпя галасавання. 
У  дзець правядзення рэферэнду- 
му, 27 лютага, на кожным аб’екце 
падчас работы ўчасгковых камісій 
будзе арганізавана дзяжурства ра- 
ботнікаў МНС».

Гэта дазволіць своечасова выя- 
віць, капрыклад, пажар у выпад- 
ку яго ўэнікнення, паведаміць пра

яго ў дзяжуркую службу МНС, апе- 
ратыўна арганізаваць эвакуацыю 
людзей, ліквідацыю агню першас- 
нымі сродкамі пажаратушэння і су- 
стрэць падраздзяленні, якія пры- 
бываюць.

Асаблівая ўвага —  падрыхтоў- 
цы персаналу вышэйзгаданых 
аб'ектаў, стану шляхоў пад'езду 
да іх, спраўнасці сістэм пажар- 
кай аўтаматыкі, наяўнасці шляхоў 
эвакуацыі, спраўнасць першасных 
сродкаў пажаратушэння. На ўсіх 
аб’ектах адпрацоўваюцца плана- 
выя дзеянні ў аыпадку ўэнікнення 
пажараў, аядзецца інструктаж па 
мерах бяспекі.

Сяргей Новік адэначыў, што на 
сёння няма пытанняў у забеспячэн- 
ні пажарнай бяспекі, якія маглі б 
лаўплываць на правядэенне рэфе- 
рэндуму. Органы і падраздзяленні 
па надзвычайных сітуацыях гато- 
выя да выканання сваіх задач па 
папярэджанні ўзнікнення надзвы- 
чайкых сітуацый і іх аператыўнай 
ліквідацыі.

Начальнік аддзела арганіза- 
цыі медыцынскай абароны пры 
надзаычайных сітуацыях Мініс- 
тэрства аховы здароўя Аляк- 
сандр ПАНЦЮХОЎ расказаў, як 
будзе арганізавана галасаванне на 
рэферэндуме ва ўмовах СОУЮ-19.

«Міністэрства аховы здароўя 
накіравала ў ЦВК рэкамендацыі 
па арганізацыі і правядзенні са- 
нітарна-проціэпідэмічных мера- 
прыемстваў у час правядзення 
рэферэндуму. Асаблівая ўвага 
ў рэкамендацыях удзялялася 
прафілактыцы распаўсюджван- 
ня рэспіраторных інфекцый, у 
тым ліку СОУГО-19. Так, членам 
участковай камісіі было рэкамен- 
давана завяршыць асноўны курс 
вакцынацыі за два-тры тыдні да 
рэферэндуму. Члены ўчастковай 
камісіі павінны забяспечвацца 
маскамі, сродкамі дэзынфекцыі 
для апрацоўкі рук, эапасам адна- 
разовых ручак і дапускаюцца да 
ўдзелу пры адсутнасці прыкмет 
рэспіраторных інфекцый», —  рас- 
казаў Аляксандр Панцюхоў.

Паводле яго слоў, для абаро- 
ны ўдзельнікаў галасавання пла- 
нуецца выкарыстоўваць прынцып 
сацыяльнага дыстанцыравання. 
-Гзта значыць, адлегласць паміж 
людзьмі 1-1,5 метраў і большая. 
Наяўнасць у месцах агульнага 
доступу сродкаў для дэзынфек- 
цыі рук. Па магчымасці, з улікам 
асаблівасцяў будынка, будуць па- 
дзяляцца патокі для людзей, якія

ўваходзяць і выходзяць, адпавед- 
на, устанаўліваюцца паказальнікі 
руху. Рэкамендавана рэгулярнае 
праветрыванне памяшкання і не 
радзей за 6 разоў на працягу дня 
дэзынфекцыя дзвярных ручак, 
паверхні сталоў, кабінак для га- 
ласавання і іншых кантактных па- 
верхняў. Удзельнікам рэферэнду- 
му рэкамендавана знаходзіцца ў 
масцы. Гіа просьбе члена ўчастко- 
вай камісіі маску могуць папрасіць 
зняць для алазнавання Прад'явіць 
дакумент, што сведчыць асобу, у 
раскрытым выглядзе без лерада- 
чы ў рукі членаў камісіі і выкарыс 
тоўваць уласныя ручкі», —  адзна- 
чыў качальнік аддзела.

Аляксандр Панцюхоў таксама 
ўдакладніў механізм галасавання 
пацыентаўз СОУЮ-19. «Члены ка- 
місіі забяспечваюцца аднаразовымі 
халатамі, сродкамі індывідуальнай 
аховы— гзта маскі, шчыгкі для тва- 
ру, пальчаткі і сродкі для дЗзын- 
факцыі скурнага покрыва. Пасля 
абходу пацыентаў у чырвокай зо- 
не, ікакш кажучы, гэта аддзяленні 
ў стацыянары, дзе знаходзяцца па- 
цыенты з СОУЮ-19, ахоўнае адзен- 
не і сродкі індывідуальнай аховы 
запакоўваюцца ў пакет і абезза- 
ражваюцца ў той жа арганізацыі 
аховы здароўя. Скрыня для галаса- 
вання апрацоўваецца звонку срод- 
кам дэзынфекцыі, —  дадаў ён.

Галасаванне пацыентаў з 
СОУГО-19, якіп знаходзяцца на 
амбулаторным лячэнні, будзе 
праводзіцца па месцы пражыван- 
ня членамі камісіі, створанай у 
кайбліжэйшай арганізацыі аховы 
эдароўя. Магчымы таксама вары- 
янт дастаўкі і суправаджэння па- 
цыентаў да месцаў правядзекня 
працэдуры галасавання ў аргані- 
зацыі аховы эдароўя. У  выпадку, 
калі пацыенты дастаўляюцца ў 
бальніцу для галасавання, кіроў- 
ца аўтатранспарту абавязкова 
забяспечваецца сродкамі Індыві- 
дуальнай аховы, У  канцы рабоча- 
га дня аўтатранспарт, які забяс- 
печваў дастаўку членаў камісіі да 
месцаў пражывання або давозіў 
пацыонтаў да месцаў прааядзен- 
ня галасавання і назад, прахо- 
дзіць дэзыНфе кцыйную апрацоўку. 
У выпадку, кагаёнперавозіўпацыен- 
таў, хворых на СОУЮ-19, кан- 
тактныя павврхні транспартнага 
сродку праходзяць дззынфекцыю 
пасля кожнага рэйса.

Акрамя твго, аргангзуюць рабо- 
ту медыцынскіх работнікаў на ўсіх 
участках для галасавання. «Пры

неабходнасці будуць дзяжурыць 
брыгады хуткай медыцынскай да- 
памогі. Арганізавана дзяжурства ў 
арганізацыях аховы здароўя най- 
больш падрыхтаваных спецыяліс- 
таў. Узмацняюцца прыёмныя ад- 
дзяленні бальнічных арганізацый. 
Арганізацыі аховы здароўя забяс- 
печваюць гатоўнасць да работы ва 
ўмовах масавага паступлення па- 
цярпелых, і выдзяляюцца рззерво- 
выя ложкі па асноўных профілях у 
арганізацыях аховы здароўя. Так- 
сама наладжана ўзаемадзеянне са 
службамі і органамі, якія забяслеч- 
ваюць рэферэндум. Такім чынам, 
Міністэрства аховы здароўя гатова 
да правядзення рэспубліканскага 
рэферэндуму», —  канстатаваў 
Аляксандр Панцюхоў.

Міліцыя пяройдзе ка ўзмоцнены 
варыянт службы з 21 лютага ў су- 
вязі з правядзеннем рэферэндуму, 
заявіў начальнік галоўнага ўпраў- 
лення аховы лравапарадку і пра- 
філактыкі МГБ МУС БеларусІ 
Аляксандр КУПЧЭНЯ.

«Міністэрствам унутраных 
спраў у межах кампетэнцыі рэалі- 
зуецца комплекс арганізацыйных 
і лрактычных мерапрыемстваў 
па падрыхтоўцы і правядзенні 
рэспубліканскага рэферэндуму ў 
парадку і тэрміны, устаноўленыя 
заканадаўствам. 3 пачатку элек- 
таральнай кампаніі забяспечана 
садзейнічанне камісіям у ажыц- 
цяўленні імі сваіх паўнамоцтваў, 
прадстаўлены неабходныя звесткі 
і матэрыялы, наладжана ўзаема- 
дзеянне э іншымі зацікаўленымі. 
Цяпер органы ўнутраных спраў 
прымаюць удзел у абследаванні 
памяшканняў для галасавання на 
прадмет іх тэхнічнай умацаванас- 
ці. Усе аб'екты, дзе размешчаны 
ўчасткі для галасавання, якія зна- 
ходзяцца ў зонах рэагавання груп 
затрымання Дзпартамента аховы, 
будуць аснашчаны ручнымі срод- 
камі трывожнай сігналізацыі. Мы 
ўлічылІ вопыт 2020 года, прыняты 
меры па ўдасканаленні закана- 
даўства ў сферы нацыянальнай 
бяспекі, якія даюць магчымасць 
забяспечыць эфектыўнае рзага- 
ванне на рыэыкі і пагрозы»,— рас- 
казаў Аляксандр Купчэня.

Паводле яго слоў, пры правя- 
дзенні датэрміновага галасавакня 
і ў асноўны дзень рэферэндуму па 
рашэнні міністра ўнутраных спраў 
прадугледжаны ўзмоцненыя ме- 
ры ла ахове грамадскага парадку. 
«Праведзены неабходныя разлікі 
асабовага складу, сфарміраваны

рэзервы. 3 21 да 28 лютага ар- 
ганізуецца кругласутачная рабо- 
та аператыўна-сітуацыйных шта- 
боў Асабовы склад пераводзіцца 
на ўзмоцнены варыянт нясення 
службы. Супрацоўнікамі міліцыі 
будуць узяш пад кругласутачную 
ахову памяшканні для галасавання 
з 21 лютага, гэта эначыць э па- 
нядзелка», —  адэначыў начальнік 
галоўнага ўпраўлення.

Аляксандр Купчэня падкрэсліў, 
што для аказання садзейнічання ў 
падтрыманн) правапарадку будуць 
задзейнічаны добраахвотныя дру- 
жыны. «Адэначаю, што правалару 
шэнні, якія ўзнікнуць у месцах гала- 
савання і ка прылеглай тэрыторыі, 
будуць хутка і аператыўна спыняц- 
ца. Для забеспячэння рэагаванкя 
ў кругласутачным рэжыме праду- 
гпеджаны дадатковыя мабільныя 
групы ў поўнай экіпіроўцы, у гатоў- 
насці да дзеянняў па спыненні пра- 
вапарушэнняў і затрыманні права- 
парушальнікаў», —  дадаў ён.

Напярэдадні рэферэндуму кі- 
раўніцтвам Міністэрства ўнутра- 
ных спраў і тэрьггарыяльных АУС 
праведзены рабочыя сустрэчы са 
старшынямі абласных, Мінскай 
гарадской і раённых камісій па 
рэферэндуме ў частцы вырашэн- 
ня пытанняў узаемадзеяння і вы- 
значэння алгарытму дзеянняў пры 
ўзнікненні надзвычайных сггуацый. 
Органы ўнутраных спраў гатовы 
забяслечваць правапарадак, а пры 
неабходнасці і асабістую бяспеку 
членаў камісій. Работа па забеспя- 
чэнні аховы грамадскага парадку 
прадаўжаецца. Пыганняў якіх-не- 
будэь праблемных цяпер няма.

Рэферэндум па ўнясенні змя- 
ненняў і дапаўненняў у Кансты- 
туцыю —  асноўкая падэея, якая 
хвалюе сёння грамадзян краіны. 
I нездарма, бо гэта выбар будучы- 
ні як для дзяржавы ў цэлым, так 
і для кожнага з нас. Выбар, пра- 
вільнасць якога будзе надзейнай 
абаронай ад шокавых узрушэнкяў, 
што сталі ўсё больш эвыклымі ў 
сучасным свеце.

Цяперашняя Канстытуцыя 
змянялася не так часта, гэта 
сведчыць аб стабільнасці Асноў- 
нага Закона краіны. Мы павінны 
разумець' па-першае, рэферэн- 
дум —  гэта гістарычная падзея, 
па другое —  рэальная магчы- 
масць выбраць траекторыю раз- 
віцця краіны на доўгія гады. Людзі 
зацікаўлены ў ш м, каб дзяржава 
развівалася.

Данііл ДЗМГГРЫЕЎ.


