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6 июля - День столицы

Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал
готовиться ко второй вспышке коронавируса

Құрметті әріптестер!
Сіздерді және Қазақстанның барлық тұрғындарын
Қазақстан республикасының астанасы күнімен құттықтаймын!
Мен бұл мерекенің сіздер үшін таусылмас күш-қуат пен үміттің, отанына деген шексіз махаббаттың ерекше
мерекесі екенін жақсы білемін. Біз бәріміз күннен күнге құлпырып келе жатқан астана келбетінің куәсіміз.
Бүгін бұл тамаша жоспарлар мен армандарды жүзеге асырған әлемдегі ең әдемі қаланың бірі. Барлық
қазақстандықтар үшін Қазақстанның астанасы – халқының мақтанашы, ел тәуелсіздігі мен егемендігінің
символы. Жаңа Қазақстанның тарихындағы барлық жарқын беттер ел астанасымен тығыз байланысты.
Бір жетте жатқан шағын қаланың аз ғана уақыт ішінде мыңдаған адам тұратын экономикалық және
мәдени орталыққа айналғаны таңдантады. Қазір бұл әлемдегі ең әдемі қалалардың бірі.
Сіздерге және сіздердің отбасыларыңызға денсаулық, бақыт және барлық игіліктерді тілеймін!
Құрметпен,
КПО-ның бас директоры
Эдвин Блом

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас и всех жителей Казахстана с Днем столицы Республики Казахстан!
Я знаю, что для вас всех это особенный праздник, олицетворяющий неиссякаемую энергию,
надежду и безграничную любовь к своей стране.
Мы все являемся свидетелями огромных перемен в облике столицы.
Сегодня - это один из красивейших городов мира, ставший воплощением мечты и грандиозных планов.
Для всех казахстанцев столица Казахстана – это гордость народа, символ независимости и
суверенитета страны. С ней связаны все самые яркие события в новейшей истории Казахстана.
Поражает, что за такой короткий период некогда провинциальный город превратился
в центр экономической и культурной жизни с многотысячным населением.
Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и благополучия!
С уважением, Эдвин Блом
Генеральный директор КПО
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев быть готовыми ко второй вспышке коронавируса
в стране.
«Сегодня значимой составляющей безопасности всех
стран стали вопросы биологической безопасности. Я уже
говорил: мы должны быть готовы к повторной вспышке
коронавируса, ситуация усугубляется наличием стойких
природных очагов и иных особо опасных инфекций на
территории нашей страны и сопредельных государств.
Принятие ряда непоследовательных реформ и реорганизации послужило причиной ослабления службы санитарно-эпидемиологического надзора и системы инфекционного контроля», - сказал Президент.
По словам Главы государства, необходимо усилить
и институционализировать санитарно-эпидемиологическую службу. «Нужно повернуться к доказавшей свою
эффективность модели. В этой связи уже начаты работы
по созданию нового комитета, будут повышены статус и
полномочия главного государственного санитарного врача. Сама жизнь подсказывает эту реформу», - отметил К.
Токаев.
«Будут приняты меры по соцзащите специалистов и

пересмотрена система подготовки кадров этой службы.
Кроме того, необходимо дальнейшее укрепление сотрудничества с зарубежными странами в сфере борьбы с инфекционными болезнями.
Система биологической безопасности должна работать по общим стандартам и обеспечивать эффективное
межстрановое взаимодействие и реагирование на угрозы», - добавил Президент.

Сообщение от генерального директора КПО
Уважаемые коллеги!
Сообщаю, что у одного из наших коллег
в Аксае были получены положительные результаты теста на коронавирус (COVID-19).
Он был незамедлительно доставлен в областную инфекционную больницу для дальнейшего обследования и лечения.
Все лица, с которыми контактировал
данный сотрудник, были установлены и помещены в карантин для проведения дальнейшего обследования. КПО работает в
тесном взаимодействии с СЭС Бурлинского
района и сделает все возможное для недопущения проникновения и распространения коронавируса на территорию производственной деятельности Компании.
Тяжело сообщать о том, что коронавирус
не обошел стороной и нашу компанию, но
могу вас заверить, что сейчас, спустя три
месяца с начала пандемии, мы чувствуем себя гораздо
уверенней в борьбе с этим заболеванием. Это был непростой период, но мы не тратили время зря и приобрели
гораздо больше знаний и опыта противодействия коронавирусу.
КПО последовательно выполнял все требования госорганов РК и применял все надлежащие меры во избежание малейших рисков.
Благодаря своевременному принятию всех необходимых мер, грамотной организации профилактической
работы и борьбе с распространением коронавируса мы
смогли оперативно и чётко среагировать на данный случай и взять его под контроль. Отношение людей к риску

также поменялось. Об этом свидетельствует тот факт, что данный сотрудник вовремя сообщил отделу охраны здоровья
КПО о том, что, возможно, он стал контактным лицом заболевшего. Благодаря этому
КПО и СЭС смогли заранее поместить его
в карантин (за 6 дней до получения положительных анализов). Всё это время он не
выходил на работу и не подвергал риску
своих коллег.
Я уверен, что, если каждый из нас продолжит действовать благоразумно и ответственно, мы значительно снизим риски
распространения коронавируса в зоне
деятельности Компании, тем самым, защитив здоровье и, возможно, даже жизнь
большого числа людей.
КПО как ответственный оператор осуществляет свою деятельность с соблюдением всех необходимых мер безопасности. В настоящее
время компания располагает всеми необходимыми ресурсами, специалистами и средствами для осуществления карантинных мер в соответствии с предписаниями
органов здравоохранения РК.
Давайте все вместе пожелаем нашему коллеге скорейшего выздоровления и возвращения в круг своих друзей и близких.
Пожалуйста, помните о соблюдении всех мер предосторожности.
С уважением,
Эдвин Блом
Генеральный директор КПО
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Сообщение от Управляющего трудовыми ресурсами
Уважаемые коллеги!
Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 стало беспрецедентным случаем, последствия которого в настоящее время ощущаются нашим персоналом на всех уровнях ответственности. Ввиду прогрессирования и изменения
ситуации на территории Западно-Казахстанской области, КПО внедряет программу проведения предвахтового ПЦР-тестирования для всех вахтовых работников,
работающих в офисах в Аксае и на месторождении (прямых сотрудников и нанятых через агентства), которая подлежит немедленному исполнению.
Это является обязательной процедурой, которую необходимо выполнить всему вовлеченному персоналу до заступления на рабочую смену. Сотрудникам разрешается вернуться на рабочее место только при наличии у них отрицательного
результата ПЦР-тестирования. В приложении вы можете ознакомиться с перечнем
самых часто задаваемых вопросов.
Мы призываем каждого сотрудника к строгому соблюдению вышеуказанных
инструкций по охране здоровья и технике безопасности до начала пользования транспортом компании и въезда на
территорию объектов компании. Данная процедура поможет нам держать под контролем риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Благодаря нашим совместным усилиям мы сможем создать благоприятные
условия и позаботиться о своих коллегах еще до возвращения на работу с отдыхающей смены.
Данная процедура действительна до последующего уведомления.
Надеемся на проявление вашей социальной ответственности и понимания в данном вопросе.
Д. Маццуккелли,
Управляющий трудовыми ресурсами

Меры безопасности КПО в условиях пандемии
Являясь одной из самых крупных нефтегазодобывающих компаний страны, КПО строго соблюдает все требования Главного санитарного врача РК и профилактические меры в связи с режимом чрезвычайного положения,
предотвращения заражения своего персонала и местного населения COVID-19 и делает все возможное по обеспечению безопасности на Карачаганаке в условиях пандемии.
Большая часть местного персонала компании переведена на удаленный режим работы. На своих рабочих
местах остались только те, кто обеспечивает стабильное
функционирование производства в безопасном режиме.
КПО прекратила ввоз в страну иностранных специалистов кроме нескольких, чье присутствие на Карачаганаке необходимо для обеспечения бесперебойной добычи
и реализации капитальных проектов. Такое исключение
было сделано для крупнейших международных проектов
решением государственной комиссии по ЧП. Все эти сотрудники согласно требованиям Минздрава РК проходят
обязательное тестирование на COVID-19 и 14-дневный
карантин.
Смена вахт разрешена только для жителей ЗКО, выезд на вахту с территории других областей пока запрещен. Как только правительство РК снимет ограничения,
коллектив вернется к обычному режиму работы, но с полным соблюдением всех медицинских условий, включая
тестирование и карантин.
«Сейчас соблюдать вахтовый метод работы достаточно сложно. Количество вахтовиков сведено к минимуму.
Так иностранных специалистов на настоящий момент на
вахте менее 30%. Они просто необходимы для поддержания уровня добычи и завершения ключевых проектов,
которые в свою очередь создают тысячи рабочих мест
для местных кадров», - отметил генеральный директор
КПО Эдвин Блом.
Немаловажно, что текущие показатели добычи КПО
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выше запланированных на 2020 год и утвержденных полномочным органом, а также партнерами по Карачаганакскому проекту. При этом эксплуатационная надежность
производственных объектов КПО остается на стабильном уровне.
Нельзя не упомянуть о том, что меры по предотвращению распространения и защиты от КВИ распространяются не только на своих работников и персонал подрядчиков. КПО оказывает весомую помощь жителям
Бурлинского района, приобретая медицинское оборудование и материалы для местной больницы. КПО помогает властям района в оснащении блокпостов, патрулировании территории для усиления контроля соблюдения
условий объявленного в Западно-Казахстанской области
карантина.
Компания КПО намерена и впредь выполнять свои
обязательства перед Республикой Казахстан, делает все
возможное для защиты здоровья, безопасности своих
сотрудников и местного населения. В настоящее время
консорциум располагает всеми необходимыми ресурсами, опытом и возможностями по соблюдению условий
карантинных мер согласно требований органов здравоохранения РК, недопущения распространения COVID-19.

Здоровье человека - наивысшая ценность
Компания КПО оказала поддержку Центральной районной больнице г. Аксай (ЦРБ) и Уральской инфекционной больнице в приобретении необходимого медицинского оборудования и материалов для профилактики
распространения и лечения коронавирусной инфекции
COVID 19.
В частности, в г.Аксай лечебному учреждению было
передано современное оборудование для интенсивной
терапии, включая аппараты искусственной вентиляции
легких, а также средства индивидуальной защиты. В ближайшее время компания КПО планирует передать тепловизоры, оборудование и тест-системы для ПЦР-анализов,
наборы для экспресс-тестирования на COVID-19, прикроватные мониторы, аппараты ЭКГ, шприцевые насосы,
лабораторные анализаторы и другие средства противоинфекционного контроля, а также два автомобиля скорой
помощи.
Комплект интенсивной терапии включает в себя прикроватные мониторы, инфузионные насосы, анализатор
крови, а также функциональное оборудование для проведения реанимационных мероприятий. Медицинский
персонал ЦРБ уже прошел обучение по использованию
данного оборудования. Кроме этого, компания КПО
передала комплекты средств индивидуальной защиты,
включая медицинские маски, защитные халаты, очки и
перчатки, которые были предоставлены медицинским
работникам, работающим в ЦРБ и подверженным риску
заражения. Эти средства защиты имеют важное значение для повышения качества услуг больницы и защиты
медицинского персонала, непосредственно работающего
с пациентами.
Все переданное специальное оборудование имеет необходимые сертификаты соответствия и отвечает современным стандартам качества и безопасности.
КПО также оказывает всемерное содействие руководству района в оснащении блокпостов и патрулировании
территории для усиления контроля за соблюдением ус-

ловий карантина в Западно-Казахстанской области.
Кроме этого, компания КПО поддержала деятельность
областного общественного фонда «Birgemiz-Oral» и оказала финансовую помощь.
«Мы переживаем сейчас беспрецедентный период, отметил генеральный директор КПО Эдвин Блом. - Как
известно, основная нагрузка в борьбе с пандемией приходится на специализированные медицинские учреждения,
которые крайне нуждаются в нашей общей поддержке.
В сложившейся ситуации нельзя оставаться в стороне,
поэтому компания КПО протягивает руку помощи в духе
добрососедства и социальной ответственности».
Компания КПО намерена и впредь выполнять свои
обязательства перед Республикой Казахстан, делая всё
возможное для защиты здоровья и безопасности своих
сотрудников и населения региона. В настоящее время
КПО располагает всеми необходимыми ресурсами, опытом и возможностями для соблюдения условий карантинных мер согласно предписаниям органов здравоохранения РК. Компания намерена продолжить необходимую
комплексную поддержку с целью ограничения распространения коронавирусной инфекции и оказания содействия в профилактике и лечении COVID-19.

В КПО внедрена
Политика социального
дистанцирования

Управление по трудовым ресурсам КПО уведомляет,
что документ "Политика социального дистанцирования"
издан и загружен в интранет для общего использования.
КПО принимает на себя обязательство по внедрению
социального дистанцирования, чтобы сдерживать, смягчать или замедлять распространение COVID-19 среди
сотрудников, подрядных организаций и иных взаимодействующих сторон, а также местного населения.
В соответствии с политикой социального дистанцирования КПО требует, чтобы все сотрудники и подрядчики держались на расстоянии не менее 2 метров друг
от друга, исключить несущественные собрания и носить
защитные маски в течение рабочего дня, если только
это требование не мешает обеспечению безопасности,
например, если не позволяет использовать защитные
функции СИЗ.
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Открытие центра KUAT

Уважаемые коллеги!
В этот трудный период, через который мы все сейчас проходим, мне
особенно приятно объявить вам об
открытии в Пилотном городке центра KUAT для управления производством.
Аббревиатура KUAT расшифровывается как Карачаганакская группа единого действия (Karachaganak
United Action Team). Это новая группа, объединяющая в себе произ-

водственных инженеров из отдела
добычи, инженеров из отдела геологии и разработки месторождения,
производственных плановиков и инженеров технологического процесса,
в чьи задачи входит определение и
реализация возможностей оптимизации производства и устранение неполадок на производственных установках.
Основной целью группы является
достижение Единства, подразумевающего коллективную работу в качестве ГРУППЫ.
Я считаю это важной вехой для
Карачаганака с точки зрения организации работ в ключе дальнейшей
цифровизации, в то же время направленной на улучшение сотрудничества между различными функциональными единицами: отделами

Открыт ФОК в поселке Жангала
22 мая компания КПО объявила
об успешной сдаче в эксплуатацию
физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в поселке Жангала,
строительство которого было осуществлено в рамках программы по
развитию социальной инфраструктуры региона.
В торжественной церемонии открытия приняли участие аким ЗКО
Гали Искалиев, аким Жангалинского
района Науырызбай Карагойшин, руководство компании КПО, представители подрядных организаций и общественности.
«Сегодня мы открываем еще один
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современный
физкультурно-оздоровительный комплекс. Думаю, этот
новый спортивный объект будет способствовать укреплению здоровья
молодого поколения, привлекая к активным занятиям спортом как можно
больше людей, и станет стимулом,
взрастив в своих стенах немало будущих чемпионов”, - сказал Гали Искалиев.
Здание физкультурно-оздоровительного комплекса состоит из двух
этажей. Общая площадь комплекса
около 1275 квадратных метров. Новый ФОК включает в себя универсальный игровой зал для занятий

систем сбора, скважинных операций,
геологии и разработки месторождения, добычи и технического обслуживания, и производственных установок. Сотрудничество осуществляется
при помощи визуального и аналитического программного обеспечения,
программ для управления проектами: PDMS, PI Vision, Honeywell, INM
network modelling, Hysis. Но в ближайшем будущем будут также разрабатываться новые средства для оптимизации сетевой работы – вплоть
до достижения полной предсказуемости технического обслуживания.
Я хочу поблагодарить всех, кто
внёс свой вклад и пожелать группе
KUAT успехов в работе!
С уважением,
Габриеле Джиона
Директор по производству КПО
футболом, волейболом и баскетболом, а также тренажерный зал. При
этом он адаптирован для людей с
ограниченными
возможностями.
Здание снаружи облагорожено, есть
уличное освещение и озеленение.
Все оборудование, заложенное в
проекте, соответствует современным
требованиям стандартов.
Ержан Аубакиров, менеджер социальных проектов КПО, сказал:
«Поздравляю всех жителей Жангалинского района с этим замечательным событием – открытием нового
физкультурно-оздоровительного комплекса. Надеемся, что этот прекрасный общественный объект станет
центром спортивной жизни как для
профессионалов, так и для простых
любителей активного досуга».
Сегодня Карачаганакский проект
играет значительную роль в социально-экономическом развитии региона.
В течение прошедшего двадцатилетия на средства КПО в ЗападноКазахстанской области построены
десятки новых школ, больниц, спортивных и культурных объектов, проложено множество километров новых дорог. На сегодня общая сумма
инвестиций КПО в развитие социальной инфраструктуры региона составила порядка $400 млн. Перечень
приоритетных объектов определяет
область. На всех стадиях строительства к реализации проектов привлекаются только местные подрядные
организации.

Обращение руководства профсоюзов КПО
Уважаемые коллеги!
В условиях продолжающейся глобальной пандемии
инфекции COVID-19, в том числе обнаружения ее очагов
на территории Западно-Казахстанской области и граничащих с ней регионов страны, руководством компании
КПО принимаются необходимые меры по недопущению
распространения COVID-19 среди ее персонала, а также
работников подрядных/субподрядных организаций, задействованных в реализации Карачаганакского проекта.
На сегодняшний день основной задачей КПО, как
оператора Карачаганакского месторождения, выступает
максимальное обеспечение безопасности работников,
задействованных в производственных процессах, устранение рисков и угроз жизни и здоровью.
Это предполагает реализацию ряда критичных и необходимых организационно-практических мероприятий, отдельные из которых могут носить «неудобный характер»
и сформировать неверное представление об их содержании и направленности.
В частности, в настоящий момент КПО усилила требования по обеспечению личной гигиены, исключению
любых социальных контактов, максимальному переводу
необходимых категорий работников на дистанционную
форму ежедневной работы и продлению длительности
рабочих смен, смещения графиков работ и т.д. в связи с
тем, что отдельные наши коллеги не смогли заступить на
рабочие смены из-за ограничений по поездкам как внутри
области, так и внутри страны в целом.
Вместе с тем, понимая социальную ответственность
перед своим персоналом, выполняющим важные функции по обеспечению непрерывности процессов на Карачаганакском месторождении, КПО сохраняет свои обязательства по неукоснительному соблюдению требований
действующего законодательства РК, Отраслевого соглашения и Коллективного Договора КПО и рассматривает

меры дополнительной мотивации собственного персонала.
В этих условиях профсоюзы КПО и подрядных/субподрядных организаций обращаются ко всем работникам с
убедительной просьбой:
• с максимальным пониманием отнестись к предпринимаемым Компанией мерам, которые направлены, в
первую очередь, на защиту жизни и здоровья;
• оказать всемерное содействие в их реализации, в
том числе безусловному выполнению всех законных требований компетентных государственных ведомств, контролирующих органов и правоохранительных структур;
• исключить распространение какой-либо недостоверной и непроверенной информации, могущей повлечь
меры правового характера.
Профсоюзы выражают уверенность, что совместные
эффективные действия всех работников КПО и ее подрядчиков/субподрядчиков позволят успешно преодолеть
кризисную ситуацию, вызванную распространением коронавирусной инфекции.
С уважением,
Оргкомитет

Видео-интервью с генеральным директором КПО

В конце мая этого года Департамент корпоративных связей компании КПО подготовил онлайн видеоинтервью с генеральным директором
КПО Эдвином Бломом.
Следует отметить, что интервью

с генеральным директором провела
Саида Туркпенова, эксперт по связям
со СМИ Департамента корпоративных связей КПО.
Во время интервью г-н Блом, ответил на все важные вопросы от-

носительно производственной деятельности компании КПО, а также
рассказал о текущей ситуации с КВИ,
подчеркнув особую важность такой
меры, как социальное дистанцирование. Кроме того, он ответил на вопросы о реализации текущих проектов и
будущих планах компании.
По словам Эдвина Блома: “Производственные показатели опережают предусмотренный бюджетом
уровень, проекты продления полки
добычи – Проект снятия производственных ограничений по газу КПК
и Проект 4-го компрессора обратной
закачки находятся на этапе реализации.”
“Мы рассчитываем в соответствии
утвержденной годовой рабочей программой и бюджетом полностью выполнить наши обязательства по добыче жидких углеводородов и газа”,
- добавил Эдвин Блом.
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Моя история восхождения на Эльбрус
Редакция газеты “Новости Карачаганака” (НК) предлагает вашему
вниманию интервью с Маликом Нурмукановым, сотрудником компании
КПО, который осенью прошлого года,
вместе со своими товарищами, совершил восхождение до самой высокой точки Европы - пика Эльбрус.
НК: Малик, прежде всего, спасибо, что согласился рассказать о
своем восхождении на Эльбрус. Наверное, это будет мое первое интервью не вживую, а на расстоянии по
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телефону. Извиняюсь, что не смог
поговорить с тобой раньше. Недавно просматривал фотографии с
твоим восхождением на Эльбрус и
подумал, что это было бы большим
упущением с моей стороны - не поговорить с тобой. Так что правильно
говорят: “все, что ни делается, то к
лучшему”. Если бы раньше я подготовил статью, то, думаю, это была бы
небольшая статья, в которой вряд ли
можно было все подробно описать. А
вот сейчас, когда все СМИ, как зарубежные, так и наши отечественные,

в основном, пишут о коронавирусе, у
нас с тобой появилась реальная возможность поговорить более подробно. Кроме того, согласись, на фоне
этих унылых и печальных новостей о
пандемии, твой рассказ должен вызвать у людей позитивные эмоции,
желание жить и изменить жизнь к
лучшему, настроиться на оптимизм
и положительное восприятие жизни,
тем самым превратить каждый день
в праздник.
Ну ладно, оставим лирику и начнем с того, как вообще у тебя возникла мысль “прогуляться” на Эльбрус
или, может быть, ты вдохновился
подвигами Геннадия Гучко, который,
как и ты, является сотрудником КПО,
покорившим многие известные вершины мира. Ему осталось только покорить Эверест.
Малик: (смеется). Да, я слышал
о нем. Он крутой парень! Что касается меня, знаешь, Эльбрус - это моё
первое испытание самого себя. Мне
всегда хотелось испытать себя, свои
силы, доказать, прежде всего, себе, а
не людям, что я смогу. Честно скажу,
это восхождение полностью изменило мое мировоззрение и заставило
пересмотреть систему ценностей в
прямом и переносном смысле. Я сейчас абсолютно уверен, что каждый
человек имеет гораздо больше запаса сил и энергии, чем он думает. Нужно только уметь найти это и включить
в своей голове в нужный момент. Не-

обходимость в преодолении различных жизненных трудностей возникает
в нашей жизни постоянно. Представить себе жизнь без трудностей просто-напросто невозможно. Трудности
возникают у всех и всегда. Неважно,
где и как живет человек, он все равно
будет сталкиваться с трудностями,
потому что они неизбежны. А раз
они неизбежны – нам всем необходимо уметь их преодолевать. Огромной прилив энергии и сил в трудный
момент мне придавала моя семья.
Когда было очень трудно, я всегда
вспоминал напутственные слова
моей жены: "Я есть сила, я есть контроль". А когда было совсем уже тяжко, особенно перед самой вершиной,
вспоминал, как моя старшая дочка,
которой всего-то 4 годика, показывала мне свой бицепс и говорила: "Мой
папа сильный" - все это наполняло
меня силой и энергией.
НК: Как вообще все происходило, сколько времени вам понадобилось, чтобы добраться до вершины?
Малик: Вся поездка, включая восхождение на вершину, заняла около
двух недель. Около недели заняло
восхождение на вершину, и вторую
неделю мы провели в Грузии.
Хотелось бы поблагодарить организатора этого проекта компанию
"WOWTravel" и просто мега активного
и позитивного парня Эльдара Казбай,
который все это организовал, всех
нас собрал и провел инструктаж.

29 августа, в 5 утра, мы все выехали из Уральска на пяти машинах.
Наша команда, UR7, состояла из 23
человек. По пути через Самару мы
остановились на ночлег в г. Волгограде, в хостеле “Благодать”, что по
улице Дорожная. 30 августа выехали
из Волгограда. По пути в аэропорт города Минеральные воды подобрали
Андрея из Санкт-Петербурга и, наконец, прибыли в наш базовый лагерь в
посёлке Иткол, что на высоте 2200 м
над уровнем моря.
Здесь все было строго как в армии: распорядок дня, подъем, завтрак, сбор, выход в горы, ужин,
отбой. Здесь же в нашем базовом
лагере к нам присоединился Александр из Казани, и нас стало 25 человек в команде и три гида-инструктора. Вечером, во время ужина, с нами
был проведен брифинг с инструкторами, где нас разделили на три команды: “Медведи”, инструктор Руслан Колунин, медик по образованию,
покоритель 7 вершин мира; “Тигры”,
инструктор Роман Преторин, и наша
команда “Барсы”, инструктор Евгений
Рокк, бывший спецназовец, участник
боевых действий в горячих точках
мира.
Во время моего пребывания в базовом лагере у меня была эйфория
от нереально красивых видов вокруг,
которая буквально захватывала дух.
Я просто ловил кайф от этой всей
атмосферы. Но это были первые
дни, когда мы все просто готовились
к штурму, проходили инструктаж, ак-

климатизацию. Реальность же наступила позже, когда мы отправились в
путь. Чем ближе мы приближались к
вершине, тем труднее становилось.
У меня была нереальная изматывающая усталость. Не скрою, в голове иногда крутилась мысль: “на фига
мне все это надо. И зачем сюда полез, сидел бы дома”. Но это была
только минутная слабость, которую я
тут же старался отогнать от себя.
НК: Как ты себя чувствовал в
ночь перед решающим штурмом?
Малик: К моему большому сожаленью, в ночь перед штурмом вершины мне так и не удалось толком
поспать, т.к. у меня было сильное
волнение от предстоящего восхождения. Лежал и думал о том, как
это все будет происходить. Одним
словом, как ни старался уснуть, но
волнение полностью охватило меня,
что, конечно, помешало хорошо отдохнуть перед штурмом. Как потом
выяснилось, сильное волнение было
не только у меня, но и у многих моих
товарищей, которые, как и я, готовились покорить вершину. Поэтому, когда мы отправились в путь примерно в
23.00 ночи, многие из нас засыпали,
можно сказать, на ходу, присев на минутных привалах. Время штурма до
вершины составило 11 часов, у когото чуть меньше, у кого чуть больше,
не важно. Вершина - это конечная
цель каждого, которую нужно было
покорить, как и в жизни, в работе,
везде, где ты поставил себе цель и
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планомерно идёшь к ней до конца, и
тогда всё получится. Альпинисты говорят, что горы не покоряются, на них
восходят, т.к. надо ещё и спуститься!
НК: С какими трудностями тебе
пришлось столкнуться во время
восхождения, о которых ты хотел
бы рассказать и которые тебе запомнились больше всего?
Малик: На высоте 5100 меня нереально накрыла горная болезнь,
которая просто сводила с ума. Это
было самое трудное на протяжении
всего штурма.
НК: Знаешь, я хорошо знаю, что
такое морская болезнь, так как доводилось работать в морях-океанах. Это просто ужасно! Постоянная рвота, хотя ничего толком не
ешь. Ничего не хочется. Хочется
просто лежать и все, а иногда просто умереть. Это чем-то напоминает, когда у человека резко падает
давление. Не можешь ни есть, ни
пить и вообще смотреть на еду. А
что испытывал ты при горной болезни?
Малик:
Вначале ощущаешь,
какое-то легкое недомогание, потом сердце начинает нереально колотиться и кажется, что вот-вот выпрыгнет из груди, кружится голова,
постоянно мучает сонливость. Вдо-

бавок ко всему появляется головная
боль, тошнота, нарушается дыхание,
одышка и слабость. Чтобы я ни съел
и выпил, от всего этого меня рвало,
становилось все хуже и хуже, меня
всего трясло. И самое нехорошее
чувство при горной болезни - возникает какая-то апатия ко всему, какоето безразличие. Я также слышал, что
в редких случаях горная болезнь может привести к фатальным последствиям из-за отека мозга и легких.
НК: Ну, слава богу, что все обошлось! И, что же тебе помогло, как
удалось все это преодолеть?
Малик: Прежде всего, мне помогли мои товарищи по команде.
Поэтому, пользуясь моментом, хочу
поблагодарить всю нашу команду
и обращаюсь к каждому: “Вы все
крутые ребята, отзывчивые, надежные и, самое главное, человечные”.
Особенно я хотел бы поблагодарить
нашего инструктора Евгения Рокка.
Когда меня накрыла горная болезнь,
именно этот человек дал мне возможность решать самому, продолжить мне путь или нет. Вот что он мне
сказал: “Малик, здесь я не могу тебе
приказывать. Ты должен решить сам.
Сейчас все зависит только от тебя
самого. У тебя есть шанс вызвать
ратрак и вернуться вниз прямо сейчас. Дальше мы пойдем без тебя. Но

если ты пойдёшь дальше с нами, и
тебе вдруг станет еще хуже, и ты не
сможешь идти, тогда из-за тебя всей
нашей команде придется развернуться и идти обратно вниз. Чтобы вывезти тебя оттуда, ратраки не смогут
подняться туда”. После этих его слов
я задумался. Получалось, что из-за
меня могла пострадать вся наша команда. Это был действительно тяжёлый момент для меня, я не знал, что
делать, но я сказал, что не хочу идти
вниз и пойду дальше со всеми. Кроме того, Рамазан, напарник по команде, он же капитан нашей команды
“Барсы”, посмотрел на меня в упор и
сказал: “Думай о своих дочерях и иди
дальше. Что ты им скажешь, когда
вернешься домой?”. Сырым, другой
напарник нашей команды, добавил:
“Ну, ты че, Малик, давай вместе идем
до конца, ты же видишь, всем плохо
не только тебе, посмотри на других…
они тоже идут из последних сил, и я
тоже выдохся, на ходу вырубаюсь,
давай идем дальше”.
Поддержка моей команды зарядила и вдохновила меня и помогла
принять решение идти дальше до
конца. Кроме того, может быть, это
прозвучит немного сентиментально,
но в тот момент я прочувствовал изнутри “песню о друге” Высоцкого. После этого я понял, что отказываться
двигаться дальше к вершине, когда

осталось совсем немного, уже было
просто невозможно. Я бы себе этого никогда не простил. Моя команда
поддержала меня, мотивируя идти
дальше до конца, за что я им безмерно сейчас благодарен, и тогда, в
тот момент, я отчетливо понял, что я
могу положиться на каждого из них,
как на самого себя. Скажу честно, не
кривя душой. Перед тем как начать
восхождение на вершину, во время
моего пребывания вместе со всей
командой, я каждый день просто
кайфовал от всей атмосферы, которая меня окружала. Я говорил себе,
как хорошо, что я сюда приехал, как
хорошо, что повстречал таких крутых ребят, как хорошо, что я нашел
себе настоящих друзей, на которых
я всегда могу полностью положиться. Провести время в такой команде
единомышленников стало для меня
намного дороже, чем покорение самой вершины!
(Прим. Ратра́к – специальное
транспортное средство на гусеничном ходу, используемое для подготовки горнолыжных склонов и лыжных
трасс. Ратраки могут использоваться
для транспортировки грузов, перевозки людей, а также при спасательных работах в горной местности).
НК: Как закончилось твое восхождение, все ли дошли до вершины, все ли прошло благополучно и
без потерь?
Малик: Примерно на высоте
5250м в команде “Тигры” почувствовали себя плохо сразу несколько человек. Одному ботинки сильно натерли ногу, что стало невозможно идти
дальше, у другого произошёл лёгкий
отёк мозга. Нам об этом сказал наш
инструктор. У него была связь по
рации с другими инструкторами. Их
надо было спускать вниз. У другого
нашего коллеги из этой же команды
произошёл тяжелый отёк лёгких, он
не мог дышать, и ему сделали укол.
Как выяснилось позже, если бы укол
не сделали через час, он мог бы задохнуться и умереть. Он потом говорил нам, что отметил второе свое
рождение.
НК: Всегда интересно знать, как
ты прошел последние метры до
вершины Эльбруса? Какое чувство ты испытал, когда поднялся
на вершину?
Малик: Может быть, я слишком
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эмоционален, но когда я увидел
вершину Эльбруса, я заплакал. Думаю, что у меня был эмоциональный срыв, я не верил, что дошёл,
что вот она вершина передо мной.
Оставалось пройти всего каких-то
40 метров. Но эти 40 метров здесь
называют "дорога зомби". Я только
потом понял, почему именно зомби.
Это ровная дорога, и все по ней идут,
действительно, как зомби из фильмов ужасов, из последних сил, еле
переставляя ноги, и руки у всех висят как плети от усталости и полнейшего изнеможения. Дойдя до самой
высокой точки Европы, получаешь
нереальное блаженство и потрясающую эйфорию от этого вида, который
буквально захватывает дух. В голове крутится только одна мысль: “Ты

что ты счастлив?
Малик: Я чувствую, что счастлив
тогда, когда возвращаюсь домой после рабочей вахты, к своей семье, и
меня бегут встречать мои дети, с разбегу запрыгивая и обнимая меня, и
как моя жена с улыбкой на лице смотрит на это все счастливыми, влюблёнными глазами. Вот это и есть
самые счастливые моменты в моей
жизни!
Желаю всем сотрудникам КПО как
можно больше таких счастливых моментов, и самое главное, чтобы каждый сотрудник КПО возвращался домой после рабочего дня или с вахты
целым и невредимым! А что касается
сегодняшней ситуации, я абсолютно
уверен, что рано или поздно пандемия коронавируса пройдет, и во всем

сделал это, ты смог”. Такое ощущение, что как будто ты находишься на
вершине мира, и боги где-то совсем
рядом. Это было круто, полнейший
кайф!

мире станет гораздо лучше, чем прежде. Наступит время, когда все страны, народы, отдельные люди наконец
поймут, что главное в мире - это любовь и понимание, и люди не будут
придираться друг к другу по всяким
мелочам. И последнее, как хорошо,
что у нашей компании КПО есть свое
корпоративное издание “Новости Карачаганака”, где можно рассказать не
только о деятельности компании, но
и о личных позитивных историях, которые особенно сейчас так всем нам
необходимы. Желаю вам успехов и
процветания и больше позитивных
статей!
НК: Спасибо, Малик! После
твоего рассказа мне так и хочется
сказать: “Давайте все вместе, сообща, ударим по COVID-19 восхождением на Эльбрус!”

НК: Ну, Малик, ты просто молодец! Я бы еще с тобой поговорил
и расспросил, но ты сам знаешь,
что объем страниц “Новости Карачаганака” строго ограничен. Еще
вот про коронавирус надо писать.
В общем, пора закругляться. Напоследок, что еще ты хочешь, чтобы
я у тебя спросил?
Малик:
(смеется).
Спроси у
меня, "когда ты чувствуешь, что ты
счастлив?".
НК: (смеюсь). Хорошо, Малик,
спрашиваю, когда ты чувствуешь,
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Поддержка талантов и наставничество в КПО
Компания КПО на протяжении многих лет реализует
программы развития казахстанского персонала, продолжая успешное выполнение плана по увеличению местного содержания в кадрах.
Компания является одним из подписантов меморандума о сотрудничестве между министерством энергетики
Республики Казахстан, ассоциацией KAZENERGY, ТОО
«PSA» и NorthCaspianOperatingCompany N.V. от 29 сентября 2015 года, в рамках которого
проводится отбор кандидатов на
оплату обучения за счет средств,
выделяемых в рамках Северо-Каспийского и Карачаганакского проектов.
Программа профессионального обучения КПО сопровождает
отобранных студентов, начиная
со стадии обучения до той стадии,
на которой они рассматриваются в
качестве кандидатов на производственные должности в КПО.
Работа с университетами осуществляется через программу студенческой практики
на основе заключенных договоров. Также поиску и развитию талантливой молодежи из числа студентов способствует конкурс StudentDigitalFest, партнером которого
является компания КПО. Каждый из участников конкурса
StudentDigitalFest уже является победителем. А лучшие
из лучших могут рассчитывать на трудоустройство в самых престижных казахстанских и международных компаниях, в том числе в КПО. В 2019 году 313 студентов
из 31 учебного заведения по 24 специальностям прошли

производственную и преддипломную практику в различных департаментах КПО. За период с 2013 по 2019 годы
в КПО прошли производственную практику 2678 человек.
Из числа студентов, прошедших студенческую практику
в 2013-2019 годах, на работу в компанию были приняты
172 человека.
В 2017 году КПО запустила программу ускоренного
развития сотрудников, направленную на выявление казахстанских сотрудников с
высоким потенциалом и на
их дальнейшее развитие.
Процесс реализации данной
программы основан на применении таких инструментов
развития, как коучинг, формальное обучение, сертифицированные программы
и так далее. В качестве дополнительного инструмента
в программе ускоренного
развития практикуется наставничество. В процессе
карьерного развития ответственность лежит на самом
работнике, при этом активная поддержка опытного наставника чрезвычайно полезна в развитии необходимых
навыков.
Кроме этого, компания организовала и провела курсы «Ключевые компетенции внутреннего коучинга» для
руководителей среднего и высшего звена, а также рабочие сессии (мастер-классы) для укрепления полученных
знаний с участием молодых сотрудников, участвующих в
программе.

Согласно приложения 17 Постановления Главного Санитарного врача №32 «О мерах по обеспечению безопасности населения Республики Казахстан и в соответствии
с Указом Президента Республики Казахстан «О введении
чрезвычайного положнения в РК» ОТ 09.04.2020, с 1 мая
с.г. Компания внедряет термометрию работников КПО и
подрядных организаций при входе во все офисы, а также
перед посадкой на поезд, курсирующий между Аксаем и
Уральском.
Бесконтактную термометрию инфракрасными термометрами проводят обученные сотрудники службы безопасности и проводники поездов.
При превышении нормальных значений температуры тела:
• Вам будет отказано в доступе на
ваше рабочее место или посадке на
поезд.
• На месторождении, НПС Большой Чаган и Атырау терминал вас
проводят до ближайшего медпункта,
где будет проведено повторное измерение температуры. Дальнейшие
действия будут зависеть от ее результатов.
• В офисе в Аксае, Уральске или

при посадке на поезд вас попросят вернуться домой, обратиться за медицинской помощью и проинформировать
Отдел по охране здоровья о вашем состоянии здоровья
по телефонам: + 7 777 260 2819; +7 777 330 0483.
Также напоминаем об обязательном ношении маски и
соблюдении безопасной дистанции в общественных местах как на месторождении, так и вне его, включая пассажирский транспорт (автобусы, поезда). Места, которые не
следует занимать, будут обозначены табличками.
Компания будет проводить выборочные проверки записей видеонаблюдения в салонах автобусов для контроля соблюдения этих требований.
Эти меры направлены на защиту
здоровья наших работников и снижение распространения инфекции. Просим вас отнестись с пониманием и
уважением к работе охранников, проводников и медиков.
Если у вас появились симптомы
простуды – повышенная температура,
кашель, насморк, одышка – не выходите на работу, вызовите врача и сообщите в Отдел по охране здоровья КПО
по нижеуказанным телефонам: + 7 777
260 2819; +7 777 330 0483.

Отдел по охране здоровья КПО сообщает
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"Мы Вместе": гуманитарная помощь от КПО
Компания КПО профинансировала гуманитарную
помощь в Мактааральский район Туркестанской области, где в начале мая произошло сильное наводнение.
Помощь была оказана в рамках акции "Біз Біргеміз"
(Мы Вместе). В рамках этой акции были отправлены
два большегруза 20 и 10 тонн с продовольственными
товарами - тушенка, масло, мука, рожки, а также одеяла, подушки, ведра.
Как известно, в Узбекистане 1 мая после сильного
дождя и штормового ветра произошел прорыв одной
из дамб Сардобинского водохранилища. 2 мая в 04.30
на границе Мактааральского района произошел разлив из коллектора, в связи с чем произошло подтопление населенных пунктов Женис и Жана Турмыс.

О Волонтерском движении в КПО
Как известно, 2020 год был объявлен в нашей стране "Годом волонтера". 12 февраля 2020 года Глава
государства Касым-Жомарт Токаев в
своем выступлении на открытии Республиканского офиса волонтеров
под названием "Бiргемiз" напомнил,
что волонтерство является благородной чертой казахского народа, отметив, что пришло время возродить
наши традиции.
Волонтерская деятельность началась и в Бурлинском районе. В начале года был создан волонтерский
центр «volunteers_aksay». В центре
работает около 600 волонтеров. В
его состав входят корпус волонтеров
"ЗОЛОТО", созданный при Молодежном ресурсном центре Бурлинского
района, "От сердца к сердцу", созданный при социальных фондах "Адам

НОВОСТИ
КПО
КПО строго соблюдает все требования Главного санитарного врача
РК и профилактические меры в связи
с режимом чрезвычайного положения, предотвращения заражения своего персонала и местного населения
в условиях пандемии.
***
КПО приняла на себя обязательство по внедрению социального дистанцирования, чтобы сдерживать,
смягчать или замедлять распространение COVID-19 среди сотрудников,
подрядных организаций и иных взаимодействующих сторон, а также
местного населения.

бол", "Берекели жамагат", "Добро-Аксай", "Жасдарын", "Новые таланты".
Ввиду глобальной пандемии коронавирусной инфекции,
создание собственного волонтерского движения на
базе компании на данном
этапе не представляется
возможным.
Указанное
вызвано необходимостью
минимизации рисков распространения инфекции
COVID-19.
В связи с этим Управление по трудовым ресурсам КПО призывает всех
сотрудников
компании
поддержать
инициативу
Президента Казахстана и
внести свой вклад в добрые дела, а также про-

демонстрировать свою гражданскую
позицию в поддержку тех, кто нуждается в нашей помощи и содействии.

***
Управляющий трудовыми ресурсами КПО Д. Маццуккелли объявил
о программе проведения предвахтового ПЦР-тестирования для всех
вахтовых работников, работающих в
офисах в Аксае и на месторождении
(прямых сотрудников и нанятых через агентства).
***
КПО объявила об успешной сдаче в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в
поселке Жангала, строительство которого было осуществлено в рамках
программы по развитию социальной
инфраструктуры региона.
***
Компания КПО оказала поддержку Центральной районной больнице

г. Аксай (ЦРБ) и Уральской инфекционной больнице в приобретении
необходимого медицинского оборудования и материалов для профилактики распространения и лечения
коронавирусной инфекции COVID-19.
***
Компания КПО профинансировала гуманитарную помощь в Мактааральский район Туркестанской области, где в начале мая произошло
сильное наводнение.
***
Директор по производству КПО
объявил об открытии в Пилотном
городке центра KUAT для управления производством. Аббревиатура
KUAT расшифровывается как Карачаганакская группа единого действия
(Karachaganak United Action Team).
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Добыча нефти на месторождениях РК продолжается
Благодаря соглашению ОПЕК+ не пришлось останавливать добычу на месторождениях, сообщил министр
энергетики РК Нурлан Ногаев.
«Участие в соглашении ОПЕК+ направлено на восстановление баланса спроса и предложения, восстановление цен на нефть. Во избежание риска затоваривания
нефти в нефтехранилищах министерством энергетики
было принято решение ограничить добычу на средних,
крупных и гигантских месторождениях. Было предусмотрено справедливое распределение обязательств по
снижению добычи нефти для всех видов месторождений.
В случае, если бы мы не сократили добычу нефти, это
могло бы привести к затовариванию нефтехранилищ уже
во II квартале 2020 года, к шоковой остановке добычи на
некоторых месторождениях. Благодаря участию в сделке,
все игроки рынка пришли к контролируемому и плавному сокращению добычи нефти. Мы провели сокращение
максимально безболезненно, избежав полной остановки
добычи на некоторых месторождениях», - сказал Ногаев
на отчетной встрече с населением.
По его словам, в мае-июне страны-участники соглашения ОПЕК+ планируют сократить суммарную добычу
нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.
«Казахстан принял на себя обязательства сократить

добычу на 390 тыс. баррелей в сутки. Среднесуточная
добыча нефти (без конденсата) в Казахстане на 25 мая
составляет 177,8 тыс. тонн нефти, что говорит об исполнении обязательств сделки ОПЕК+», - отметил Ногаев.
Напомним, в рамках соглашения ОПЕК+, предусматривающего коллективное сокращение добычи нефти на
9,7 млн бареллей в сутки на два месяца, Казахстан взял
на себя обязательства сократить добычу на 390 тыс. баррелей в сутки.

АО «НК «КазМунайГаз»: объем добычи нефти и газа
АО «НК «КазМунайГаз» в первом квартале 2020 г.
снизила транспортировку, переработку и добычу нефти
и нарастила добычу и транспортировку газа, сообщила
компания.
Транспортировка нефти в первом квартале 2020 г. сократилась на 5,8%, до 18,5 млн тонн, переработка нефти
– сократилась на 4,9%, до 4,66 млн тонн, добыча – на
0,2%, до 5,9 млн тонн. Транспортировка газа, напротив,
увеличилась на 9,4%, до 28,3 млрд куб. м, добыча газа
– на 4%, до 2,3 млрд куб. м, следует из сообщения КМГ,
распространенного в среду.
Объем добычи нефти и газа на операционных активах
уменьшился на 2,8% до 3,7 млн тонн (298 тыс. барр/сутки) и 663 млн куб. м, соответственно.
Снижение объемов добычи на операционных активах
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в основном обусловлено естественным падением уровня
добычи на месторождениях «Казгермунай» и «ПетроКазахстан» на 28,4% и 22,3% в соответствии с производственным планом, поясняется в информации.
На месторождении Карачаганак доля КМГ в объеме
добычи нефти увеличилась на 5,2% до 285 тыс. тонн (25
тыс. барр/сутки), добыча газа увеличилась по сравнению
с первым кварталом 2019 г. на 8,1%, до 538 млн куб. м.
На Кашагане доля КМГ в объеме добычи нефти выросла на 23% до 365 тыс. тонн нефти (32 тыс. барр/
сутки), добыча природного и попутного газа выросла на
25,2%, до 219 млн куб. м.
На Тенгизе доля КМГ в объеме добычи нефти и газа
на месторождении выросла на 0,9% по сравнению с первого квартала 2019 г., до 1,535 млн тонн (135 тыс. барр/
сутки) и 841 млн куб. м, соответственно.
Реализация произведенной нефти и
газового конденсата КМГ за первый квартал, согласно информации, незначительно увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., до 5,9 млн тонн,
из которых 69% было поставлено на экспорт. За первый квартал 2020 г. поставки на внутренний рынок произведенной
нефти составили 1,8 млн тонн.
«КМГ следит за развитием ситуации,
мониторит все изменения и прорабатывает различные сценарии реагирования
на беспрецедентные изменения спроса,
которые повлияют на результаты второго
квартала 2020 г.», - говорится в информации.

Часто задаваемые вопросы касательно COVID-19
Как расшифровывается ПЦР? Полимеразная цепная реакция. Это стандартный анализ для определения
болен ли человек в настоящий момент коронавирусной
инфекцией СOVID-19.
Когда я должен сдать тест?
Для жителей ЗКО – тест необходимо сдать за 5 дней
до начала вашей рабочей смены и предоставить справку с отрицательным результатом. Данное требование не
распространяется на жителей Аксая.
Для жителей других областей - тестирование проводится только в Аксае по следующей схеме:
День 1: ПЦР-тест #1 после прибытия в Аксай за 5
дней до рабочей смены;
День 1-5: Карантин/ домашняя изоляция до получения отрицательного результата;
День 6: Повторный ПЦР-тест #2 перед заступлением
на работу;
День 11: Повторный ПЦР-тест #3.
В исключительных случаях (и только с разрешения непосредственного руководителя) для тех работников, кто
прибывает в Аксай в ночь непосредственно перед своей
рабочей сменой, применяется следующая схема:
День 1: ПЦР-тест #1 проводится с утра перед началом смены;
День 1-5: Карантин/ домашняя изоляция с нахождением на больничном отпуске;
День 6: Повторный ПЦР-тест #2 перед заступлением
на работу;
День 11: Повторный ПЦР-тест #3.
Работники, прибывающие из-за рубежа, проходят тестирование в Аксае/Уральске. Вы должны пройти ПЦРтест при прибытии и затем оставаться на карантине/
домашней изоляции в течение 14 дней. Вы сможете вернуться на работу после предоставления отрицательного
результата ПЦР-тестирования.
Я проживаю в ЗКО. Моя рабочая смена начинается
в период с 31/05/20 по 06/06/20, что я должен делать?
– Подобные случаи будут рассматриваться и решаться
индивидуально. Просьба связаться с отделом охраны
здоровья и бизнес-партнером с отдела кадров и заранее
сообщить о вашем приезде.
Куда и кому я могу сдать результат ПЦР-теста? –
вашему непосредственному руководителю по прибытии
на работу (копию справки ПЦР-теста затем необходимо
передать табельщикам);
Я проживаю не в ЗКО. Могу ли я привезти результаты ПЦР анализа из клиники с места моего проживания? Нет, существует риск заражения во время вашей
поездки до Уральска. Вы должны сдать анализ по при-

езду в город Аксай.
Какая категория работников обязана проходить
ПЦР-тестирование? Анализ обязателен только для работников категории А. Сотрудникам категории B и C запрещается возвращаться на работу, пока не будет получено разрешение на выход на работу от Управляющего
трудовыми ресурсами.
Просьба сообщить в отдел охраны здоровья и соответствующему бизнес-партнеру с отдела кадров о ваших
запланированных поездках.
Когда будут готовы результаты анализа? Обычно
результаты готовы в течение 3-5 дней со дня сдачи анализа. Для более точной информации, свяжитесь с нижеуказанными клиниками.
Что делать, если результат моего анализа положительный? Оставайтесь дома, незамедлительно свяжитесь с вашим поставщиком мед.услуг и следуйте дальнейшим указаниям.
Если я работаю по графику 5/2, нужно ли мне сдавать PCR-тест? Мы ожидаем, что все работники с графиком 5/2 будут оставаться в Аксае. В случае поездок
в выходные дни будет необходимо прохождение ПЦРтестирования и нахождения на домашней изоляции, что
негативно скажется на рабочем процессе.
Я работаю не в Аксае (н-р. Уральск, Большой Чаган, Атырау). Нужно ли мне сдавать тест? Нет.
Сколько стоит сдать анализ? Стоимость варьируется от 15600 КЗТ до 19100 КЗТ в зависимости от места
проведения анализа. Для уточнения точной стоимости
свяжитесь с нижеперечисленными клиниками.
Должен ли я нести расходы?
Нет.
Где я могу сдать анализ? Вы можете воспользоваться данной услугой на базе следующих клиник и лабораторий в Аксае и Уральске:
• Клинические лаборатории Олимп; Медикер в г.Аксай,
Интертич в г. Аксай, ул. Дружбы Народов, 2/2 (бывшая
клиника Амбуланц в Чешском городке), Интертич в г.
Уральск, микрорайон Строитель, 2/6.
Как проводится тестирование? В процедурном кабинете у вас будет взят мазок из зева и носа. Анализ крови не проводится.
К кому я могу обратиться в случае вопросов? Вы
можете обратиться к следующим сотрудникам: Отдел охраны здоровья: Галия Сагитова – тел. 5566; Махсат Хабиев – тел. 5589; Бизнес-партнеры из отдела кадров: Анжелика Кухарева – тел. 6136; Ирина Габелок – тел. 6137;
Жанар Казбекова – тел. 6111;
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ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев
коронавирустың қайта өршуіне дайын болуға шақырды
ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды елдегі
коронавирустың қайта өршуіне дайын болуға шақырды.
"Бүгінде барлық елдер қауіпсіздігінің маңызды құрамдас бөлігі
биологиялық қауіпсіздік мәселесі болды. Мен айтып өткенімдей, біз
коронавирустың қайта өршуіне дайын болуымыз керек, жағдай еліміздің
және шектес мемлекеттердің аумағында тұрақты табиғи ошақтардың
және өзге де аса қауіпті инфекциялардың болуымен күрделене түсуде.
Бірқатар дәйекті емес реформаларды қабылдау және қайта ұйымдастыру
санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау қызметі мен инфекциялық
бақылау жүйесінің әлсіреуі несебеп болды", - деді Президент.
Мемлекет басшысының айтуынша, санитарлық-эпидемиологиялық
қызметтік үшейту және институттандыру қажет. "Өз тиімділігін дәлелдеген
модельге бұрылуымыз керек. Осыған байланысты жаңа комитетті құру
бойынша жұмыстар басталды, Бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің
мәртебесі мен өкілеттігі арттырылатын болады. Өмірдің өзі осы реформаға
әкеліп отыр", - деп атап өтті Қ.Тоқаев.
"Мамандарды әлеуметтік қорғау бойынша шаралар қабылданып, осы қызметтің кадрларын даярлау жүйесі қайта
қаралады. Бұдан басқа, жұқпалы ауруларға қарсы күрес саласында шетелдермен ынтымақтастықты одан әрі нығайту
қажет.
Биологиялық қауіпсіздік жүйесі Жалпы стандарттар бойынша жұмыс істеуі және тиімді ел аралық өзара іс-қимыл
жасау мен қауіп-қатерлерден сақтауды қамтамасыз етуі тиіс", - деп толықтырды Президент.

КПО бас директорының хабарламасы
Құрметті әріптестер!
Ақсай қаласында жұмыс істейтін
әріптестеріміздің
коронавирустық
инфекцияға тапсырған талдау нәтижелері
бүгін оң болып шыққаның хабарлаймын.
Бұл қызметкер әрі қарай медициналық
тексеруден өту және ем алу үшін
облыстық жұқпалы аурулар ауруханасына
жатқызылды.
Осы қызметкермен байланыста болған
барлық тұлғалар анықталып, одан әрі тексеруден өту үшін карантинге жатқызылды.
КПО Бөрлі ауданының санитарлықэпидемиологиялық қызметімен тығыз
байланыста жұмыс жасай отырып,
қалыптасқан жағдайды қатаң бақылауға
алу және коронавирустың КПО компаниясы қызметі
аймағына таралуының алдын алу үшін қолынан келгенін
бәрін жасайды. Әрине, бізге адамзаттың жауына айналған
коронавирустық инфекция бізді де айналып өтпегені туралы жаңалықты жариялау оңай емес, бірақ пандемия
басталғаннан бері үш ай өткен соң, біз бұл ауруды жеңе
алатындығымызға сенімді екенімді айта аламын. Біз
үшін бұл өте қиын кезең болғаны анық, алайда басымыздан өткерген осы кезеңде біз пандемия мен күресудегі
біліміміз бен жинаған тәжірибеміз бұрынғыдан да гөрі
арта түсті.
КПО қазіргі жағдайға байланысты ҚР барлық талаптары мен ұйғарымдарын толығымен орындауды
жалғастыруда және қазіргі уақытта кез келген әлеуетті
тәуекелдердің алдын алу мақсатында барлық шектеу шараларын қолдануда.
Барлық қажетті шараларды дер кезінде қабылдау, ал16 Новости Карачаганака

дын алу жұмыстарын сауатты ұйымдастыру
және коронавирустың таралуына қарсы
күрестің арқасында біз бұл жағдайға жедел әрі
тиімді әрекет етіп, оны қатаң бақылауға алдық.
Сондай-ақ адамдардың қауіп-қатерге деген көз
қарастары да өзгерді. Бұған мысал ретінде,
қызметкердің өзі ықтимал байланысқан тұлға
болғанын білгеннен кейін КПО денсаулық
сақтау бөліміне алдын ала хабарлауы. Бұл КПО
мен Санитарлық-эпидемиологиялық қызметке
оны өткен аптаның басында (тест оң нәтиже
көрсеткенге дейін 6 күн бұрын) жедел түрде карантинге жатқызуға мүмкіндік берді. Осы уақыт
ішінде ол жұмыс орнында болған жоқ және
ешкімді қауіп-қатерге ұшыратқан жоқ.
Егер барлығымыз жұмылып, жұмысты
мұқият әрі аса жауапкершілікпен атқаруды жалғастырсақ,
жұмыс аймағымызда COVID-19 таралу ықтималдығы барынша аз болатынына және бұл көптеген адамдардың
денсаулықтарын, сондай-ақ өмірлерін де сақтап қалуға
көмектесетініне сенемін.
КПО өз өндірістік жұмыстарын қауіпсіз әрі жоғары
сапалы түрде жалғастырып келеді. Қазіргі таңда бізде
БҚО денсаулық сақтау органдарымен және Дүниежүзілік
денсаулық сақтау ұйымымен белгіленген карантиндік
шараларды жүзеге асыруға барлық қажетті ресурстар,
тәжірибе мен құралдар бар.
Досымыз әрі әріптесіміздің жылдам сауығып, отбасына тезірек оралуын тілейміз.
Және баршаңызға амандық, саулық тілеймін.
Құрметпен,
Эдвин Блом
КПО бас директоры

Еңбек ресурстары басқарушысының хабарламасы
Құрметті әріптестер!
COVID-19 індетінің таралуы - бұл біздің әр деңгейдегі
барлық қызметкерлеріміз үшін бұрын-соңды болмаған
оқиға болды. Батыс Қазақстан облысындағы жағдай

үнемі дамып, өзгерген сайын, КПО барлық (тікелей еңбек
шарты бойынша және агенттік арқылы қызмет ететін) ауысым бойынша жұмыс істейтін Ақсай және кен орнының
қызметкерлеріне ауысымға дейін дереу орындалуға тиіс
коронавирусқа ПТР тестілеу бағдарламасын жүзеге асырады.
Бұл барлық тартылған қызметкерлер үшін ауысым
басталғанға дейін жасалуы керек міндетті процедура. ПТР
тесті теріс нәтиже көрсеткен қызметкерлерге ғана жұмыс
орнына оралуға рұқсат етіледі. Сіздердің назарларыңызға
жиі қойылатын сұрақтар осы хатқа қосымша берілді.
Біз Сіздерді компанияның көліктеріне жақындағанға
дейін және компания нысандарына кірмес бұрын
денсаулық сақтау мен қауіпсіздік техникасы бойынша жоғарыда көрсетілген ережелерді қатаң сақтауға
шақырамыз. Бұл шара коронавирустық инфекцияның таралу қаупін басқаруға көмектеседі. Ауысымнан жұмысқа
оралмас бұрын бәрімізге қолдау және қамқорлық жасау
керек.
Бұл процедура кейінгі хабарлама жіберілгенге дейін
қолданыста болады.
Сіздің әлеуметтік жауапкершілігіңіз бен түсінушілігіңізге
сенім артамыз.
Д. Маццуккелли,
Еңбек ресурстарының басқарушысы

Мердігер ұйымының қатысуымен COVID-19
жағдайына қатысты КПО мәлімдемесі
КПО мердігері болып табылатын Sicim компаниясының
үш қызметкерлерінің 26 мамырда коронавирустық
инфекцияға тапсырған талдау нәтижелері оң болып шыққанын растайды. Олардың барлығы әрі
қарай медициналық тексеруден өту және ем алу үшін
облыстық жұқпалы аурулар ауруханасына жеткізілді.
Бұл қызметкерлер мен жақын байланыста болған және
ықтимал анықталған тұлғалардың коронавирустық
инфекцияға тапсырған талдау нәтижелері теріс болып
шықты.
Дегенмен, жергілікті денсаулық сақтау органдарымен кеңескеннен кейін Қарашығанақ жұмыстарына
жұмылдырылған
Sicim
компаниясының
барлық
қызметкерлері коронавирусқа тестілеуден өтеді деп
ұйғарылды. 280 қызметкерден тұратын алғашқы тобының
талдау үлгілері 29 мамыр күні алынды. 2100-ден астам
қызметкерлерді тестілеу 10 күнге дейін созылуы мүмкін
деп
болжануда.
Қызметкерлердің
коронавирусқа
тапсырған талдау нәтижелері оң болып анықталған
жағдайда, олар белгіленген хаттамаларға сәйкес СЭС
қызметінің өкілдерімен дереу тиісті түрде оқшауланып,
ауруханаға жатқызылады.
Sicim компаниясы осы уақытқа дейін жедел және
кәсіби әрекет ете отырып, жергілікті СЭС және әкімдікке
жағдайды бақылауда ынтымақтастық танытып, көмек
көрсетті. Sicim компаниясы сапарларға шектеулерді,
медициналық тексерулерді және әлеуметтік қашықтықты
қоса алғанда, ҚР Денсаулық сақтау органдарының барлық
талаптарын қатаң сақтап келді. Компания коронавирус

инфекциясының таралуының алдын алуға бағытталған
барлық ұсынылған сақтық шараларын жүзеге асырып келеді. Sicim компаниясы өз персоналының, басқа
компаниялар қызметкерлерінің және облыс халқының
денсаулығын қорғау мақсатында осы шараларды күшейту
үшін СЭС, КПО және басқа да мүдделі тараптармен тығыз
ынтымақтастықты жалғастыратын болады.
КПО компаниясы инфекцияны қайта жұқтыру
жағдайлардың алдын алу мақсатында Sicim компаниясына және басқа мердігерлік ұйымдарға барынша және жанжақты қолдау одан әрі көрсететін болады.
КПО компаниясы жағдайды мұқият қадағалап,
оқиғалардың дамуына қарай осы мәселе бойынша соңғы
ақпаратпен бөлісіп отырады.
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Адам денсаулығы - ең жоғары құндылық
"Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." компаниясы (КПО) Ақсай қаласының орталық аудандық ауруханасына (ОАА) және Орал жұқпалы аурулар ауруханасына
COVID-19 коронавирустық инфекцияның таралуының алдын алу және емдеу үшін қажетті медициналық жабдықтар
мен материалдар сатып алуға қолдау көрсетті.
Атап айтқанда, Ақсай қаласындағы емдеу мекемесіне
өкпені жасанды желдету аппараттарын, сондай-ақ жеке
қорғану құралдарын қоса алғанда, қарқынды терапия
үшін заманауи жабдықтар берілді. Жақын арада КПО
компаниясы тепловизорларды, ПТР-талдауға арналған
жабдықтар мен тест-жүйелерді, СОVID-19 экспресстестілеуге арналған жинақтарды, төсек жанындағы мониторларды, ЭКГ аппараттарын, шприц сорғыштарды,
зертханалық талдағыштарды және инфекцияға қарсы
бақылаудың басқа да құралдарын, сондай-ақ екі жедел
жәрдем автомобилін тапсыруды жоспарлап отыр.
Қарқынды терапия жиынтығына төсек жанындағы
мониторлар, инфузиялық сорғылар, қан анализаторы, сондай-ақ реанимациялық іс-шараларды өткізуге
арналған функционалдық жабдықтар кіреді. ОАА
медициналық қызметкерлері осы жабдықты пайдалану бойынша оқудан өтті. Бұдан басқа, КПО компаниясы
ОАА-да жұмыс істейтін және жұқтыру қаупі бар медицина
қызметкерлеріне ұсынылған медициналық маскаларды,
қорғаныш халаттарын, көзілдірік пен қолғаптарды қоса
алғанда, жеке қорғану құралдарының жиынтығын берді.
Бұл қорғану құралдары аурухана қызметтерінің сапасын
арттыру және пациенттермен тікелей жұмыс істейтін медицина қызметкерлерін қорғау үшін маңызды.
Барлық берілген арнайы жабдықтың қажетті сәйкестік
сертификаттары бар және сапа мен қауіпсіздіктің қазіргі
заманғы стандарттарына жауап береді.
Сондай-ақ, КПО Батыс Қазақстан облысында карантин шарттарын сақтауды бақылауды күшейту үшін аудан
басшылығына блок бекеттерді жарақтандыруға және
аумақты патрульдеуге жан-жақты көмек көрсетуде.

Сонымен қатар, КПО компаниясы "Birgemiz-Oral"
облыстық қоғамдық қорының қызметін қолдап, қаржылай
көмек көрсетті.
"Біз қазір ерекше кезеңді бастан өткеріп отырмыз, - деп
атап өтті КПО бас директоры Эдвин Блом. - Пандемиямен
күресудегі негізгі жүктеме біздің жалпы қолдауымызды
қажет ететін мамандандырылған медициналық мекемелерге тиесілі екені белгілі. Қазіргідей жағдайда
бөлектенуге болмайды, сондықтан КПО компаниясы тату
көршілік пен әлеуметтік жауапкершілік рухында көмек
қолын созады".
КПО өз қызметкерлерінің және өңір халқының
денсаулығы мен қауіпсіздігін қорғау үшін барлық
мүмкіндіктерді жасай отырып, алдағы уақытта да
Қазақстан Республикасы алдындағы өз міндеттемелерін
орындауға ниетті. Қазіргі уақытта КПО-да ҚР Денсаулық
сақтау органдарының нұсқамаларына сәйкес карантиндік
шаралар шарттарын сақтау үшін барлық қажетті ресурстармен тәжірибе және мүмкіндіктер бар. Компания
коронавирустық инфекцияның таралуын шектеу және
COVID-19 алдын алу мен емдеуге жәрдем көрсету
мақсатында қажетті кешенді қолдауды жалғастыруға
ниетті.

Қарашығанақтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету
КПО
пандемия
жағдайында
Қарашығанақтың
қауіпсіздігін
қамтамасыз
ету
бойынша
барлық
мүмкіндіктерді жасайды. Елдің ең ірі мұнай-газ өндіруші
компанияларының бірі "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) бола отырып, төтенше жағдай режиміне
байланысты ҚР Бас санитарлық дәрігерінің барлық талаптары мен төтенше жағдайға байланысты алдын алу
шараларын қатаң сақтайды және өз персоналы мен
жергілікті халықтың COVID-19 жұқтыруын болдырмаудан
сақтанады.
Компанияның жергілікті персоналының басым бөлігі
қашықтан жұмыс істеу режиміне ауыстырылды. Өз
жұмыс орындарында өндірістің тұрақты жұмыс істеуін
қамтамасыз ететін адамдар ғана қалды.
КПО елге үздіксіз өндіруді қамтамасыз ету және
күрделі жобаларды іске асыру үшін Қарашығанақта болуы
міндетті бірнеше шетел мамандарын санамағанда, жалпы
шетелдік мамандар әкелуді тоқтатты. Мұндай ерекшелік
ірі халықаралық жобалар үшін ТЖ жөніндегі мемлекеттік
комиссияның шешімімен жасалды. Бұл қызметкерлердің
барлығы ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің талаптарына сәйкес COVID-19 және 14 күндік карантинге міндетті
тестілеуден өтеді.
Вахтаны ауыстыру тек БҚО тұрғындарына ғана
рұқсат етілді, басқа облыс аумағынан жұмысқа келуге әзірге тыйым салынған. ҚР Үкіметі шектеулерді алып
тастағаннан кейін ұжым әдеттегі жұмыс режиміне оралады, бірақ тестілеу мен карантинді қоса алғанда, барлық
медициналық шарттарды толық сақтай отырып қана.
"Қазір жұмыстың вахталық әдісін сақтау қиын.
Вахтовиктердің саны барынша азайтылды. Сонымен
қатар, шетелдік мамандар қазіргі кезде вахтада 30%ға жақын. Олар өз кезегінде жергілікті мамандар үшін
мыңдаған жұмыс орындарын құратын негізгі жобаларды
аяқтау және өндіру деңгейін ұстап тұру үшін қажет", - деп
атап өтті КПО бас директоры Эдвин Блом.

КПО-да өндірудің 2020 жылға жоспарланған және
өкілетті орган, сондай-ақ Қарашығанақ жобасы бойынша
серіктестер бекіткен жоспардан ағымдағы көрсеткіштері
жоғары екендігі де үлкен маңызға ие. Бұл ретте КПОның өндірістік объектілерін сенімді пайдалану тұрақты
деңгейде қалады. Компания ұжымы алдағы уақытта да
жоғары өндірістік көрсеткіштерге қол жеткізуге дайын.
Мұнай бағасының төмендеуіне қарамастан, персоналдың
қысқаруы жоспарланған жоқ.
КВИ таралуды және қорғауды болдырмау жөніндегі
шаралар тек өз қызметкерлері мен мердігерлердің персоналына ғана арналмағанын да айта кетейік. КПО Бөрлі
ауданының тұрғындарына медициналық жабдықтар
мен жергілікті аурухана үшін материалдарды, соның
ішінде ИВЛ аппараттарын, тепловизорларды, COVID-19
экспресс-тестілеу жинақтарын, пациенттердің төсек
жанындағы мониторларын, ЭКГ аппараттарын, шприц
сорғыларын, зертханалық анализаторларды және
инфекцияға қарсы бақылаудың басқа да құралдарын сатып алып беріп, зор көмек көрсетті. Компания осындай
күрделі кезеңде жергілікті тұрғындарға көмектесу барысында ынтымақтастық сезіммен, шын көңілмен ниет
білдіруде. КПО аудан басшылығына Батыс Қазақстан облысында жарияланған карантиннің шарттарын сақтауды
бақылауды күшейту үшін блокпостарды жабдықтауға,
аумақты патрульдеуге көмектеседі.
КПО компаниясы алдағы уақытта да Қазақстан Республикасы алдындағы өз міндеттемелерін орындауға ниетті,
өз қызметкерлері мен жергілікті халықтың денсаулығын,
қауіпсіздігін қорғау үшін барлық мүмкіндіктерді жасайды.
Қазіргі уақытта консорциумның барлық қажетті ресурстары бар, ҚР Денсаулық сақтау органдарының талаптарына
сәйкес карантиндік шаралар шарттарын сақтау, COVID-19
таралуына жол бермеу үшін тәжірибесі мен мүмкіндіктері
де көп.

КПО өзінің қызметкерлерінің бірінің КВИ
сынағының оң нәтиже көрсеткенін растайды
"Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) компания қызметкерлерінің бірінің КВИ (COVID) сынағы оң
нәтиже көрсеткенін растайды. Бұл қызметкер облыстық
жұқпалы аурулар ауруханасына одан әрі тексеру және
емдеу үшін жеткізілді.
Қызметкермен байланыста болған адамдар тобы
анықталды және олар одан әрі тексеру жүргізу үшін карантинге орналастырылды. КПО жергілікті денсаулық
сақтау органдарының нұсқамаларын ұстануға және
коронавирустың
компанияның
өндірістік
қызметі
аумағында енуіне және таралуына жол бермеу үшін барынша күш салуға ниетті.
КПО әрдайым және толық көлемде ҚР мемлекеттік
органдарының барлық талаптарын орындайды және аса
қауіпті қатерлерді болдырмау үшін барлық алдын алу шараларын жасайтын болады.
КПО жауапты оператор ретінде өз қызметін барлық
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қажетті қауіпсіздік шараларын сақтай отырып жүзеге асырады. Қазіргі уақытта компанияда ҚР Денсаулық сақтау
органдарының нұсқамаларына сәйкес карантиндік шараларды жүзеге асыру үшін барлық қажетті ресурстар, мамандар және құралдар бар.

Новости Карачаганака 19

Жаңақала ауылында ФОК ашылды
22 мамыр күні "Карачаганак Петролиум Оперейтинг
Б.В." (КПО) компаниясы құрылысы өңірдің әлеуметтік
инфрақұрылымын дамыту бағдарламасы аясында жүзеге
асырылған Жаңақала ауылындағы дене шынықтырусауықтыру кешенін (ФОК) пайдалануға табысты
тапсырғаны туралы хабарлады.
Салтанатты ашылу рәсіміне БҚО әкімі Ғали Ескалиев, Жаңақала ауданының әкімі Науырызбай Қарағойшин,
КПО компаниясының басшылығы, мердігерлік ұйымдар
мен жұртшылық өкілдері қатысты.
Құттықтау сөзінде Ғали Есқалиев мемлекеттік
қолдаудың арқасында облыста спорт саласы белсенді
дамып келе жатқанын, спорттық нысандардың құрылысы
қарқынды жүргізіліп жатқанын және ФОК-тардың ашылуы
- осы үлкен жұмыстың маңызды бөлігінің бірі екенін атап
өтті.
ФОК құрылысы ҚР Президенті Қасым-Жомарт
Тоқаевтың 2019 жылы Батыс Қазақстан облысына сапары аясында айтылған тапсырмасына сәйкес орындалды.
"Бүгін біз тағы бір заманауи дене шынықтырусауықтыру кешенін ашамыз. Менің ойымша, бұл жаңа
спорт нысаны спортпен белсенді айналысуға барынша
көп адамдарды тарта отырып, жас ұрпақтың денсаулығын
нығайтуға ықпал етеді, өз қабырғасында болашақ чемпиондарды өсіре отырып, ынталандыратын болады", - деді
Ғали Есқалиев.
Дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің ғимараты екі
қабаттан тұрады. Кешеннің жалпы ауданы шамамен
1275 шаршы метр. Жаңа ФОК футболмен, волейболмен
және баскетболмен айналысуға арналған әмбебап ойын
залын, сондай-ақ жаттығу залын қамтиды. Бұл ретте ол
мүмкіндігі шектеулі адамдарға бейімделген. Ғимарат
сыртынан қоршалған, көшені жарықтандыру және
көгалдандыру жұмыстары жүргізілген. Жобада салынған
барлық жабдықтар стандарттардың заманауи талаптарына сәйкес келеді.
КПО әлеуметтік жобалар менеджері Ержан Аубакиров
былай деді: "Жаңақала ауданының барлық тұрғындарын
осы тамаша жаңалықпен – жаңа дене шынықтырусауықтыру кешенінің ашылуымен құттықтаймын. Бұл

тамаша қоғамдық нысан кәсіби мамандар үшін де, бос
уақытын белсенді өткізетіндер үшін де спорттық өмірдің
орталығына айналады деп үміттенеміз. Бұл нысан БҚОда әлеуметтік-инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге
асыру бойынша КПО міндеттемелері аясында салынып
жатқан он дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің бірі
болып табылады. Оның құрылысы БҚО және Жаңақала
ауданының әкімдіктерімен келісілген".
"КПО компаниясы корпоративтік жауапкершілік
қағидаттарына сүйене отырып және Қазақстан Республикасы мен жергілікті қоғамдастық экономикасы үшін
Қарашығанақ кен орнын игеруден барынша қайтарымды
қамтамасыз ете отырып, өңірді дамытуда жергілікті
атқарушы органдарға жан-жақты қолдау көрсетеді", - деп
толықтырды Ержан Әубәкіров.
Бүгінде Қарашығанақ жобасы өңірдің әлеуметтікэкономикалық дамуында маңызды рөл атқарады.
Өткен жиырма жыл ішінде Батыс Қазақстан облысында КПО қаражатына ондаған жаңа мектептер, ауруханалар, спорттық және мәдени нысандар салынды,
көптеген шақырым жаңа жолдар салынды. Бүгінде
өңірдің әлеуметтік инфрақұрылымын дамытуға КПО
инвестицияларының жалпы сомасы шамамен $400 млн.
құрады. Құрылыстың барлық сатыларында жобаларды
іске асыруға тек жергілікті мердігерлік ұйымдар тартылады.

КПО-да әлеуметтік қашықтық саясаты енгізілді
КПО еңбек ресурстары басқармасы "Әлеуметтік
қашықтықтан оқыту саясаты" құжаты шығарылғанын
және жалпы пайдалану үшін интранетке жүктелгенін хабарлайды.
КПО қызметкерлер, мердігерлік ұйымдар және өзге де
өзара іс-қимыл жасайтын тараптар, сондай-ақ жергілікті
тұрғындар арасында COVID-19 таратылуын тежеу,
жеңілдету немесе бәсеңдету үшін әлеуметтік қашықтықты
енгізу бойынша өзіне міндеттеме алады.
КПО әлеуметтік дистанциялау саясатына сәйкес
барлық қызметкерлер мен мердігерлердің бір-бірінен
кемінде 2 метр қашықтықта ұсталуын, егер бұл талап
қауіпсіздікті қамтамасыз етуге кедергі келтірмесе, мысалы, ЖҚҚ қорғау функцияларын пайдалануға мүмкіндік
бермесе, жұмыс күні ішінде маңызды емес жиналыстарды болдырмауды және қорғаныш маскаларын киюді талап етеді.
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КПО Бас директорымен бейне-сұхбат
Осы жылдың мамыр айының соңында КПО
компаниясының
Корпоративтік
байланыстар
Департаменті КПО-ның бас директоры Эдвин Бломмен
онлайн бейне-сұхбат дайындады.
Бас директормен сұхбатты КПО Корпоративтік байланыстар департаментінің БАҚ-пен байланыс жөніндегі
сарапшысы Саида Туркпенова жүргізді.
Сұхбат барысында Блом мырза КПО компаниясының
өндірістік
қызметіне
қатысты
барлық
маңызды
сұрақтарға
жауап берді, сондайақ КВИ-мен ағымдағы
жағдай туралы айтып,
әлеуметтік
қашықтық
сияқты
шаралардың ерекше
маңыздылығына
тап
өтті. Сонымен қатар,
олағымдағы жобаларды жүзеге асыру және
Компанияның болашақ
жоспарлары
туралы сұрақтарға жауап
берді.
Эдвин
Бломның
айтуынша: "Өндірістік
көрсеткіштер бюджетпен
қарастырылған
деңгейден
асып

түседі, өндіру сөресін ұзарту жобалары – КПК газы бойынша өндірістік шектеулерді алып тастау жобасы және
кері айдаудың 4-ші компрессоры жобасы іске асыру
кезеңінде.”
"Біз бекітілген жылдық жұмыс бағдарламасы мен бюджетке сәйкес сұйық көмірсутектер мен газ өндіру бойынша міндеттерімізді толық орындаймыз деп есептеп отырмыз ", - деді Эдвин Блом.

KUAT орталығының ашылуы
Құрметті әріптестер!
Біздің
барлығымыз
бастан
өткеріп жатқан осы қиын-қыстау
кезеңде мен Пилот қалашығында
өндірісті басқаруға арналған KUAT
орталығының ашылғаны туралы
қуана хабарлаймын.
Ашып айтқанда, KUAT аббревиатурасы
Karachaganak
United
Action Team, яғни Қарашығанақтың
бірлесіп әрекет ету тобы дегенді
білдіреді. Бұл өндіріс, геология және
кен орнын игерумен технологиялық
үдеріс бөлімдерінің инженерлерінен,
өндірісті
жоспарлаушыларынан
құралған жаңа интеграцияланған топ.
Осы топтың басты мақсаты – өндірісті
оңтайландыру
мүмкіндіктерін
анықтап,
оларды
іске
асыру
және өндірістік қондырғылардағы
ақаулықтарды жою.
Бұл жай виртуалды топ қана емес,
сондай-ақ бейне конференцияларды өткізу үшін заманауи ақпараттық
және
басқа
технологиялармен
жабдықталған іс жүзінде әрекет етуге

мүмкіндік беретін жұмыс кеңістігі.
Бұл топтың басты мақсаты,
атаудың «БІРЛЕСУ» деген негізгі
сөзінде айтылғандай, - бірлесіп, бір
топ ретінде жұмысты іске асыруда.
Мен осы шараны Қарашығанақ
үшін цифрландыруға қадам жасауға
мүмкіндік беретін жұмыс тәсілі
тұрғысынан маңызды, сонымен қатар
өндіріс бөлімінің жинау, ұңғымаларды
пайдалану, геология және кен орнын игеру сияқты компанияның
бірнеше функциялары / бөлімдері
арасындағы одан да ұтымды өзара
әрекеттікті құруға бағытталған кезең
деп санаймын. Өзара әрекеттесу
PDMS, PI Vision, Honeywell, INM
networkmodelling, Hysis визуалды,
аналитикалық және жоспарлаудың
сандық құралдарын қолдану арқылы
іске асырылады. Алдағы уақытта
желінің
жұмысын
оңтайландыру
үшін жаңа құралдар, соның ішінде
техникалық қызмет көрсетуді толық
болжамдауға мүмкіндік беретін де
құралдар дайындалатын болады.

Осы шараның іске асырылуына
үлес қосқан барлық қызметкерлерге
алғыс
білдіре
отырып,
KUAT
командасының жұмысына табыс
тілеймін!
Құрметпен,
Габриеле Джиона
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КПО кәсіподақ басшылығының үндеуі

Құрметті әріптестер!
COVID-19 жұқпасының жалғасып келе жатқан
жаһандық пандемиясы, оның ішінде Батыс Қазақстан
облысының аумағында және онымен шектесетін елдің
өңірлерінен оның ошақтарын табу жағдайында КПО
компаниясының басшылығы өз қызметкерлері
арасында, сондай-ақ Қарашығанақ жобасын іске асыруға
тартылған мердігерлік, қосалқы мердігерлік ұйымдардың
қызметкерлері арасында таралуына жол бермеу жөнінде
қажетті шаралар қабылдауда.
Бүгінгі таңда Қарашығанақ кен орнының операторы
ретінде КПО-ның негізгі міндеті өндірістік процестерге тартылған қызметкерлердің қауіпсіздігін барынша
қамтамасыз ету, өмірі мен денсаулыққа қауіп-қатерлерді
жою болып табылады.
Бұл бірқатар күрделі және қажетті ұйымдастырупрактикалық іс-шараларды іске асыруды көздейді,
олардың кейбіреулері "ыңғайсыз сипатта" болуы және
олардың мазмұны мен бағыты туралы дұрыс емес түсінік
қалыптастыруы мүмкін.
Атап айтқанда, қазіргі уақытта КПО жеке гигиенаны қамтамасыз ету, кезкелген әлеуметтік байланыстарды болдырмау, қызметкерлердің қажетті санаттарын
күнделікті жұмыстың дистанциялық нысанына барынша көшіру және жұмысауысымдарының ұзақтығын
ұзарту, жұмыс кестелерін ауыстыру және т.б. бойынша талаптарды күшейтті. Мұның барлығы біздің кейбір
қызметкерлеріміздің облыс ішінде, тіпті ел аумағында
қарым-қатынасқа шектеу қойылғанына байланысты.
Сонымен қатар, Қарашығанақ кен орнындағы
үдерістердің үздіксіздігін қамтамасыз ету бойынша
маңызды функцияларды орындайтын өз қызметкерлерінің
алдында әлеуметтік жауапкершілікті түсіне отырып, КПО
ҚР қолданыстағы заңнамасының, Салалық келісім мен
КПО ұжымдық шартының талаптарын мүлтіксіз сақтау
бойынша өз міндеттемелерін сақтайды және өз персона-

лына қосымша ынталандыру шараларын қарастырады.
Осы
жағдайда КПО және мердігерлік, қосалқы
мердігерлік
ұйымдардың
кәсіподақтары
барлық
қызметкерлерге үлкен өтінішпен жолдайды:
* ең алдымен, өмір мен денсаулықты қорғауға
бағытталған компания қабылдаған шараларға барынша
түсіністікпен қарау;
* оларды іске асыруға, оның ішінде құзыретті
мемлекеттік ведомстволардың, бақылаушы органдар мен
құқық қорғау құрылымдарының барлық заңды талаптарын мүлтіксіз орындауға барынша жәрдем көрсету;
* құқықтық сипаттағы шараларға әкеп соғуы мүмкін
қандай да бір дәйексіз және тексерілмеген ақпараттың
таралуын болдырмау.
Кәсіподақтар КПО-ның барлық қызметкерлерінің және
оның мердігерлерінің, қосалқы мердігерлерінің бірлескен
тиімді іс-әрекеттері коронавирустық инфекцияның таралуынан туындаған дағдарысты жағдайды табысты
еңсеруге мүмкіндік беретініне сенім білдіреді.
Құрметпен,
Ұйымдастыру комитеті

Жұмыс орнында ҚТ бәрінен жоғары!

Қазіргі уақытта КПО компаниясы, сондай-ақ басқа
да көптеген ірі компаниялар сияқты, бүкіл әлемді
жайлаған
коронавирустың
басталуына
байланысты күрделі уақытты бастан кешуде. Үздіксіз жұмысты
қамтамасыз ету қажет, бұл ретте жұмыс орнындағы
қауіпсіздік техникасы туралы да ұмытуға болмайды.
Әдеттегі сақтық шараларымен қатар, жаңа қиындықтар
пайда болады, олар: персоналдың шапшаң қимылдауы
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мен шапшаң шешуіне
және басшылықтың тұрақты
аралауына кедергі. Қызметкерлердің үйде не болып
жатқандығына алаңдаушылығы, бұл жұмыс жасау кезінде
мұқияттылықтың төмендеуіне әкеледі; қызметкерлердің
шаршауына тікелей әсер ететін қатты стресс алу.
Бұндай жағдайда әртүрлі оқиғалар қаупі жоғарылайды.
ҚТ корпоративтік мәселелер жөніндегі бөлім бастықтары
Гүлнар Дауылова мен Ирина Черкассованың хабарламасына сәйкес, "соңғы бірнеше күн ішінде біз КПО-да
бірнеше жарақатты тіркедік, оның ішінде бір жарақат
(оған қатысты тергеу жүргізіліп жатыр) жағдайында адам
еңбекке жарамдылығын жоғалтты, оның негізгі себебі
адами фактор болды". Мүмкін, жоғарыда аталған проблемалар осындай жағдайлардың болуында өз рөлін
атқарған шығар.
КПО компаниясының ҚТ корпоративтік мәселелер
жөніндегі бөлімі ақпараттандырылу деңгейін көтеруді
және түсіндіру жұмыстарын жүргізуді ұсынады. Өйткені
қызметкер жұмыс кезінде қауіпсіздік техникасын назарда
ұстаулары керек. Басқа нәрсеге алаңдаған жағдайда, не
шаршаған жағдайда дер кезінде байқап, алдын алмаса
қатерге ұшырауы мүмкін.

КПО-дан гуманитарлық көмек
КПО компаниясы мамыр айының
басында күшті су тасқыны болған
Түркістан облысының Мақтаарал
ауданына "Біз Біргеміз" акциясы
аясында қаржылай гуманитарлық
көмек көрсетті. Яғни, акция аясында
азық-түлік тауарларымен 20 және
10 тонна екі үлкен жүк машинасы
аталған аймаққа аттанды. Оның
ішінде қалбырдағы ет, ұн, май, макарон бар. Сондай-ақ, көрпе, жастық,
шелек сияқты тұрмыстық заттар да
жіберілді.
Өзбекстанда 1 мамыр күні қатты
жаңбыр мен дауылдан кейін Сардоба су қоймасы бөгеттерінің бірінде
су бөгетті бұзып кетті. 2 мамыр күні
сағат 04.30-да Мақтаарал ауданының
шекарасында коллектордан төгілді,
осыған байланысты Жеңіс және
Жаңа Тұрмыс елді мекендерін су
басқаны белгілі.

КПО-ның Денсаулық сақтау бөлімі хабарлайды
Бас санитарлық дәрігердің "Қазақстан Республикасы
халқының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы" №32 қаулысының 17 қосымшасына сәйкес
және Қазақстан Республикасы Президентінің 09.04.2020
жылғы "Қазақстан Республикасында төтенше жағдайды
енгізу туралы" Жарлығына сәйкес, ағымдағы жылдың 1
мамырынан бастап компания барлық кеңселерге кірерде,
сондай-ақ Ақсай мен Орал арасында жүретін поезға
отырар алдында КПО қызметкерлері мен мердігерлік
ұйымдардың қызметкерлері үшін термометрия енгізеді.
Байланыссыз термометрияны инфрақызыл термометрлермен арнайы оқытылған қауіпсіздік қызметінің
қызметкерлері мен пойыз жолсеріктері жүргізетін болады.
Дене температурасы қалыпты мәнінен асқан кезде:
• Сізді жұмыс орныңызға жіберуден немесе пойызға
отырғызудан бас тартылады.

• Кен орнында, Үлкен Шаған және Атырау мұнай-газ кен
орны терминалы сізді жақын маңдағы медпунктке дейін
өткізеді, онда температураны қайта өлшеу жүргізіледі.
Одан әрі іс-қимылдар оның нәтижелеріне байланысты
болады.
• Ақсай, Орал қалаларындағы кеңселерде немесе пойызға отырғанда, сізден үйге қайтуыңызды,
медициналық көмекке жүгінуді және денсаулық сақтау
бөліміне өз
денсаулығыңыз туралы мына телефон
арқылы хабарлауды сұрайды: + 7 777 260 2819; +7 777
330 0483.
Сондай-ақ, масканы міндетті түрде тағып жүру және
қоғамдық орындарда, сондай-ақ одан тыс жерлерде, жолаушылар көлігін (автобустар, поездар) қоса алғанда,
қауіпсіз қашықтықты сақтау туралы еске саламыз.
Отыруға болмайтын орындарда белгі-тақтайшалар болады.
Компания автобус салондарындағы
бейнебақылау
жазбаларына
осы
талаптардың сақталуын бақылау үшін
іріктеп-тексеру жұмыстарын жүргізеді.
Бұл шаралар біздің қызметкерлердің
денсаулығын қорғауға және инфекцияның
таралуын азайтуға бағытталған. Сіздерді
күзетшілер мен жолсеріктердің және
медицина қызметкерлерінің жұмысына
құрметпен,түсіністікпен қарауды өтінеміз.
Егер сізде суық тиюдің белгілері:
қызу, жөтел, мұрын ағу, ентігу пайда
болса, жұмысқа шықпаңыз, дәрігерді
шақырыңыз және төменде көрсетілген
телефондар бойынша КПО Денсаулық
сақтау бөліміне хабарлаңыз: + 7 777 260
2819; +7 777 330 0483.
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Эльбрусқа көтерілу туралы менің тарихым
“Новости Карачаганака” (НК) газетінің редакциясы
сіздердің назарларыңызға өткен жылдың күзінде өзінің
жолдастарымен бірге Еуропаның ең биік нүктесіне Эльбрус шыңына дейін көтерілген КПО компаниясының
қызметкері Мәлік Нұрмұқановпен сұхбатты ұсынады.
НК: Малик, ең алдымен, Эльбрусқа көтерілу туралы айтуға келіскеніңіз үшін рахмет. Мүмкін, бұл менің
бетпе-бет отырмай, қашықтан, телефон арқылы
алған алғашқы сұхбатым шығар. Бұрын кездесіп,
сөйлесе алмағанымыз өкінішті. Жақында Эльбрусқа
көтерілген кездегі фотоларыңызды қарап отырып,
сізбен сөйлеспегенім менің тарапымнан жіберілген
үлкен кемшілік болар еді деп ойладым. Сондықтан
"ештен кеш жақсы" деп дұрыс айтады. Сонымен
қатар, СОVID-19 пандемия туралы қорқынышты және
қайғылы жаңалықтар аясында, сенің әңгімең адамдарда жағымды эмоциялар тудырады, өмір сүруге
және өмірді жақсы жаққа өзгертуге деген құлшыныс,
өмірге ғашықтық және жағымды қабылдауға
көңіл бөлу, осылайша өмірді күн сайын мерекеге
айналдыруға ұмтылдырады деген ойдамын.
Эльбрусқа көтерілу ойы қалай келді?
Малик: Эльбрус - менің өз-өзіме жасаған алғашқы
сынағым. Мен әрдайым өзімді, күш-жігерімді сынап
көргім келетін. Жұртқа емес, өзімнің қолымнан келетінін
өзіме дәлелдегім келетін. Шынымды айтсам, осы шыңға
шығу менің дүниетанымымды толығымен өзгертті және
құндылықтар жүйесін тікелей және бейнелі мағынада
қайта қарауға мәжбүр етті. Мен қазір әрбір адамның өзі
ойлағаннан гөрі күш-қуат қоры әлдеқайда көп екеніне
сенімдімін. Мұны таба білу керек және миыңда қажетті
сәтте іске қосу керек. Әр түрлі өмірлік қиындықтарды
жеңу қажеттілігі біздің өмірімізде үнемі пайда болады.
Қиындықсыз өмірді елестету мүмкін емес. Қиындықтар
әркезде пайда болады. Адам қайда және қалай өмір
сүреді, бәрібір қиындықтарға тап болады, себебі олар
сөзсіз кездеседі. Ал кездеседі екен, демек, оны жеңуді
үйренуіміз керек. Қиын сәтте менің отбасым зор күш
пен қуат берді. Өте қиын болған кезде әйелімнің "мен
күштімін, менде бәрі бақылауда" деген сөздерін әрдайым
есіме түсіріп отырдым. Ал аса ауыр болған кезде, менің 4
жастағы үлкен қызымның маған өзінің бицепсін көрсетіп,
"менің әкем күшті" деп айтқан сөзін есіме алдым, осының
бәрі маған күш, қуат беріп отырды.
НК: Жалпы, барлығы қалай болды, шыңға жету
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үшін қанша уақыт қажет болды?
Малик: Барлық сапар, соның ішінде шыңға көтерілуге
екі апта кетті. Бір апта бойы шыңға шығып, екінші аптаны
Грузияда өткіздік.
Осы жобаны ұйымдастырушы "WOWTravel" компаниясына және тек мегабелсенді және позитивті жігіт Эльдар Казбайға алғысымды білдіргім келеді. Ол бізді жинап
алып, нұсқаулық жұмысын жүргізді.
29 тамыз күні таңғы сағат 5-те біз Оралдан бес машинамен шықтық. Біздің команда, UR7, 23 адамнан тұрды.
Теңіз деңгейінен 2200 м биіктіктегі Иткөл кентіндегі
базалық лагерімізге келдік. Мұнда барлығы әскердегідей
қатаң болды: күн тәртібі, тұру, таңғы ас, жинау, тауға
шығу, кешкі ас, ұйқыға жату. Кешке, кешкі ас кезінде,
нұсқаушылармен брифинг өткізілді, онда бізді үш топқа
бөлді: "Аюлар", "Жолбарыстар", және біздің "Барыстар"
командасы, нұсқаушы Евгений Рокк, бұрынғы арнайы
жасақ өкілі, әлемнің ыстық нүктелерінде болған соғыс
қимылдарының қатысушысы.
Менің базалық лагерьде болған кезімде, ғажайып
табиғат көріністерінен басым айналды. Мен жай ғана
осы атмосферадан қатты ләззат алдым. Бірақ бұл
алғашқы күндер болатын, біз тек шабуылға дайындалып,
нұсқамадан, акклиматтаудан өттік.
НК: Шешуші күні түнде өзіңізді қалай сезіндіңіз?
Малик: Менің үлкен өкінішім, түнде шыңға шығар
алдында, мен ұйықтап үлгермедім, өйткені алдағы
көтерілуді ойлап, қатты толқыдым. Бұл,
әрине, шыңға көтерілу алдында жақсы
демалуға кедергі болды.
Бірақ бұл маңызды емес. Шың - бұл
өмірдің, жұмыстағы сияқты, өзіне мақсат
қойған, барлық жерде бағындыру керек болатын нәрсе және оған жоспарлы түрде аяғына дейін барасың, сонда
бәрі жүзеге асады. Альпинистер таулар
бағындырылмайды деп айтады, оларға
өзің шығуың керек, өйткені сосын түсу
керек қой!
НК: Сен айтып бергің келетін
қандай қиындықтарға тап болдың
және бәрінен бұрын есте қалғаны
қайсы?
Малик: 5100 биіктікте менде тау ау-

руы қатты білінді. Бұл бүкіл көтерілу кезінде қиын болды.
Алдымен, сіз қандай да бір жеңіл әлсіздік сезінесіз,
содан кейін жүрек қаға бастайды және кеудеңнен секіріп
шығып кететіндей соғады, басын айналады, үнемі ұйқы
басады. Мұның барлығына бас ауруы, жүрек айнуы, тыныс алуы бұзылу, ентігу, әлсіздік пайда болады. Мен
не жеп, ішсем де бәрін құстым, діріл қақтым. Тау ауруы
кезінде бір жаман сезім пайда болады. Бәріне де қандай
да бір апатия, әлдебір немқұрайлылық бар.
НК: Құдайға шүкір, бәрі аяқталды! Және саған не
көмектесті, мұның барлығын қалай жеңуге болады?
Малик: Ең алдымен менің командамдағы жолдастарым көмектесті. Сондықтан да, осы сәтті пайдалана отырып, командамызға алғысымды білдіргім келеді. "Сіздер
батыл да қайырымды, сенімді жігіттерсіздер және ең
бастысы, адамдық қасиетке иесіздер". Әсіресе, біздің
нұсқаушымыз Евгений Рокқа алғыс айтқым келеді. Мені
тау ауруы қысқан кезде дәл осы адам маған жолымды
жалғастыра алам ба, жоқ па - таңдауды өзіме қалдырды.
Ол маған былай деді: "Малик, мұнда мен саған бұйрық
бере алмаймын. Сен өзің шеш. Қазір бәрі тек саған байланысты. Сенде ратрак шақырып, қазір төмен оралу
мүмкіндігің бар. Одан әрі қарай біз сенсіз барамыз. Бірақ
егер сен бізбен ары қарай жүрсең, сосын сен кенеттен
одан да қатты ауырып, жүре алмай қалсаң, онда сен
үшін бүкіл команда керісінше төмен қарай баруға тура
келеді. Өйткені сені алып кету үшін ратрактар ол жерге
көтеріле алмайды". Осы сөздерден кейін мен ойландым.
Мен үшін барлық команда зардап шегуі мүмкін еді. Бұл
мен үшін шын мәнінде ауыр сәт болды. Мен не істерге
білмедім, бірақ мен төмен қайтудан бас тарттым. Бұдан
басқа, команда бойынша серіктесіміз Рамазан, ол біздің
"Барыстар" командасының капитаны, көзіме тіке қарап
тұрып: "Өз қыздарыңды ойла, әрі қарай жүр. Үйге қайтып
барғанда сен оларға не дейсің”, - деді.
Менің командам мені қолдап, одан әрі аяғына дейін
баруға ынталандырды, бұл үшін мен оларға өте ризамын,
сол кезде мен өзіме сенгендей олардың әрқайсысына
сене алатынымды анық түсіндім. Шынымды айтсам,
шыңға шығуды бастамас бұрын мен тек мені қоршаған
ортаға риза болып, ләззат алумен жүрдім. Мен осында келгенім қандай жақсы болды деп, осындай батыл
жігіттермен, сенімді достармен танысқаныма разы болдым. Мұндай командада пікірлестермен уақыт өткізу мен
үшін шыңдарды бағындырудан әлдеқайда қымбат болды!
(Ескерту: Ратрак - тау шаңғысы үшін баурайлар мен
шаңғы трассаларын дайындау үшін пайдаланылатын
шынжыр табанды арнайы көлік құралы).
НК: Эльбрус шыңына дейінгі соңғы метрді қалай

өткенін білу әрдайым қызықты? Сен шың басына
шыққанда қандай сезімде болдың?
Малик: Мүмкін мен өте сезімтал шығармын, бірақ
Эльбрус шыңын көргенде, мен жылап жібердім. Мен
қатты толқығаным сондай, өз көзіме өзім сенбедім,
шыңға шыққаныма, соған жеткеніме. Барлығы 40 метр
жүру қалды. Бірақ бұл 40 метр "зомби жолы" деп аталады. Мен неге зомби екенін кейін түсіндім. Теп-тегіс
жолда барлығы да қорқынышты фильмдердегі зомби сияқты соңғы күштерін жинап, қолдары салбырап,
аяқтарын сүйретіп, әрең жүріп келе жатады. Еуропаның
ең жоғары нүктесі 5642 м Эльбрусқа шыққанда, осынау
ғажап көріністен ерекше күйге бөленесің. Басында тек бір
ой ғана тұрады: "Сен мұны жасадың, сен істей аласың,
сенің қолыңнан келді". Өзіңді әлемнің ең биік шыңында
тұрғандай, құдаймен теңдескендей әсерде боласың. Бұл
керемет сезім!
НК: Ал, Малик, сен жарадың! Соңында тағы қандай
сұрақ бергенімді қалайсың?
Малик: (күлді). Өзіңді қай уақытта бақытты сезінесің
деп сұрашы.
НК: (күледі). Жақсы, Малик, сен өзіңді қай уақытта
бақытты сезінесің?
Малик: Мен жұмыс вахтасынан кейін үйге оралғанда,
өз отбасымда бақытты сезінемін, балаларым мені қарсы
алуға жүгіреді, секіріп, құшақтайды, ал менің әйелім
осының бәріне бақытты, ғашық көзбен күлімсіреп қарап
тұрады. Міне, бұл менің өмірімде ең бақытты сәттер!

КПО-ның барлық қызметкерлеріне осындай бақытты
сәттер көп болсын, ең бастысы КПО-ның әрбір қызметкері
жұмыс күнінен кейін немесе вахтадан үйлеріне амансау қайтып оралуын тілеймін! Ал бүгінгі жағдайға келер болсақ, мен ерте ме, кеш пе пандемия аяқталып,
бүкіл әлемде бұрынғыдан әлдеқайда жақсы болатынына сенімдімін. Барлық ел, халық, жекелеген адамдар,
ақырында, әлемдегі ең бастысы - махаббат пен түсіністік
екенін түсінетін уақыт келеді және адамдар бір-біріне кезкелген ұсақ-түйектер үшін тиіспейтін болады. Біздің КПО
компаниясында “Новости Карачаганака” корпоративтік
басылымы бар, онда компанияның қызметі туралы ғана
емес, сонымен қатар біздің барлығымызға әсіресе қазір
қажетті, жек қызықты оқиғаларыңыз туралы да айтуға
болады. Сіздерге табыс және одан да көп жағымды
мақалалар тілеймін!
НК: Рахмет, Малик! Сенің әңгімеңнен кейін мен де
"бәрін бірге көрейік, бірге Эльбрусқа шығайық, сөйтіп
COVID-19-ды жеңейік!" - дегім келіп кетті ғой.
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Kazakhstan should be ready for 2nd wave of COVID-19
“Kazakhstan has passed the peak of the coronavirus
pandemic, but the country continues its fight against the
disease, said President Kassym-Jomart Tokayev, while
addressing the 3rd session of the National Council of Public
Confidencein Nur-Sultan.
President Tokayev has also stressed the meeting is held in
unprecedented circumstances and that the coronavirus has
dramatically changed the way everything works. According
to the Head of State, “Kazakhstan has passed the peak
of the pandemic, however, the fight against the virus is far
from being over. The virus is extremely dangerous and has
fundamentally changed the values around the globe”, he said.
Kassym-Jomart Tokayeval so noted that the coronavirus
has shifted the focus to the problems of healthcare,
cooperation, and responsibility and has put Kazakhstan to a
test. Despite all the challenges, the Kazakh people have once
again demonstrated their unity. The President is confident that
we will overcome all difficulties together. President Tokayev
also urged Kazakhstanis to be ready for the second wave

Dear colleagues,
The spread of COVID-19 is an exceptional circumstance
with ongoing ramifications for our team on every level. As
the situation in the West-Kazakhstan Oblast continues to

of the coronavirus infection. In his words, it is high time to
strengthen the domestic sanitary and epidemiological service
and carry out fundamental reforms in that sphere.

KPO’s safety measures in time of pandemic
Being one of the largest oil, gas
and condensate production companies
KPO is strictly adhering to all the
instructions and preventive measures
as outlined by the RoK Chief Sanitary
Doctor and the State of Emergency
regulation to mitigate the risks of the
virus’s spread among its personnel and
local community.
Majority of the national staff have
been switched to smart remote working.
At workplaces remain only core
personnel enabling KPO to continue
operating in a safe and responsible
manner.
KPO has stopped arrival of all expats
except for the select few business
critical positions, whose presence in
Karachaganak is essential for ensuring
business continuity for production
facilities and capital expenditures
projects. This has been authorized
by the RoK State Commission for the
Emergency Situation in relation to the
several largest international projects. All
these individuals will be subjected, as
per RoK Ministry of Health requirement,
to COVID-19 testing and 14-day
isolation.
The local staff rotations are limited to
those in WKO, rotating staff from and to
other Oblasts are currently not allowed.
As soon as the RoK government will
remove the restrictions, the staff will
return to the normal work pattern in full
compliance with all testing and isolation
requirements.
As KPO General Director Edwin
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Message from HR Controller on COVID-19 spread

Blomnoted: «nowadays it is quite
challenging to maintain rotation of
people. The number of rotated staff
have been reduced to an absolute
minimum. Thus, to date the expatriate
staff on shift makes up less than 30%
of what it normally is. These are all staff
that is critical to continue production as
well as key projects, thereby providing
thousands of jobs to local staff”.
Against the backdrop of combating
the coronavirus, KPO continues to stay
focused on its key business objective,
which is a safe operation of the
Karachaganak field, which is regarded
as one of the largest hydrocarbon
reserves in the world, and the continued
generation of revenue for the Republic
of Kazakhstan. Besides, keeping the
field running during this precarious time
means thousands of jobs that provide
for many more households across the
region and beyond
It is important to note that KPO is
ahead of target with 2020 production
volumes approved by the Authority
and Partners. In general, the reliability
of KPO production operations remains
stable. The company personnel remains
committed to delivering outstanding
performance. In spite of the impact
of current low oil prices, KPO is not
planning to reduce its personnel.
Needless to say that the company’s
measures to prevent COVID-19 spread
are extended not only to company and
contractor personnel. KPO is providing
valuable support to the Burlin region

develop and change, KPO implements a pre-shift COVID-19
PCR testing program for all rotational employees with work
location Aksai and Field (direct hire and agency personnel)
with immediate effect.
This is obligatory procedure to be done prior commencing
shifts for the affected employees. Only those employees who
possess negative PCR results shall be allowed to return to
their workplaces. Please see attached FAQ for your attention.
We urge you to strictly follow the above health and safety
guidelines prior to approaching the company transport and
entering the company premises. This measure will help
to effectively manage the risk of the spread of coronavirus
infection. We all need to foster a supportive and caring
environment before returning to work from off-shifts.
This procedure will be in place till further notification
Looking forward to your social responsibility and
understanding,
KPO Human Resource Controller
D.Mazzucchelli

KPO employee tested COVID-positive
KPO confirmed that its employee has tested COVID-19
positive and been transported to the regional infectious
diseases hospital for further examination and treatment.
All contacts of this individual have been identified and
placed into a quarantine facility for further examination.
KPO will follow the steer of the local health authorities and
will do everything within its power to deal with the situation in
terms of both prevention and treatment of COVID-19 spread
into the KPO operation area.
KPO has been fully compliant with the RoK requirements
and is applying all restrictive measures to prevent any
potential risks.
KPO continues its operations in a safe and responsible
manner. At present KPO has all necessary resources,
expertise and facilities to implement the quarantine measures
as prescribed by the RoK health authorities.

COVID-19 Situation at Karachaganak
by purchasing items of medical needs.
These purchases include lung ventilators
for use at the Intensive Care Units,
infrared thermometers, COVID-19 rapid
test kits, bedside patient monitors, ECG
apparatus, infusion pumps, laboratory
analyzers and various other infection
control supplies. Company does this as
a responsible neighbor willing to help
local communities in these hard times.
Similarly, KPO is helping the District
authorities in equipping the checkpoints
and patrolling to ensure that the ongoing
WKO lock-down measures are properly
enforced and implemented.

All 37 contacts who were quarantined in Aksai in late
May, as a follow-up from the recent positive COVID-19 case
in KPO, have now been tested negative and discharged to
home isolation.
In the meantime, WKO SES have introduced a quarantine
regime at Karachaganak until June 5 2020 as a precautionary
measure aimed at preventing the potential spread of
COVID-19 into the Field and the neighboring communities.
The quarantine requirements mainly deal with enhanced
sanitation regime, medical checks and social distancing. Most
of them have already been put in place by KPO. For some,
work is ongoing in conjunction with our major contractors. In
any case the measures will not cause major impact on the
ongoing operations.
As part of the quarantine, KPO will also arrange a pre-shift
COVID-19 PCR testing for its employees arriving on-shift to
the field. The same applies to the contractors involved in the

field activities.
KPO continues its operations in a safe and responsible
manner. At present the Venture has necessary resources,
expertise and facilities to implement the quarantine measures
as prescribed by the RoK health authorities.
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KPO opens KUAT Center

KPO launched
"Social
Distancing
Policy"

Message from KPO Production Director
Dear Colleagues,
Especially in a very challenging period like the one we are all living, I am very
pleased to announce the opening in Pilot camp, of the KUAT Center for Production
Management.
KUAT means Karachaganak United Action Team. It is a new integrated team
consisting of Production Operation Engineers, Petroleum and Reservoir Engineers,
Production Planners and Process Engineers with a focus to find and realize
production opportunities, and units production troubleshooting.
Is not only a virtual team, but there is also a physical collaboration space –
complete with modern video-conferencing and IT.
The focus of this team, as says the key word of the name, is United, which recalls
the need to work as one TEAM.
I consider this an important milestone for Karachaganak in terms of way of working
which is a step toward digitalization and at the same time is aimed at having a better
collaboration between several functions/depts: gathering, well operations, Reservoir
and Petroleum, Production and the Units. Collaboration is enabled by using visual,
analytical and planning digital tools such as: PDMS, PI Vision, Honeywell, INM
network modeling, Hysis. But new tools are being developed in the near future, from
the network optimization till the management of the predictive maintenance.
I want to thank all who have contributed to this and I wish a successful work to KUAT team!
Regards,
Gabriele Giona

KPO - Human Health Is Our Core Value
KPO providessupport to Burlin District Hospital and Uralsk
Infection Hospital with medical equipment and materials
required for the testing and treatment of COVID-19 infected
patients.
In Aksai, the hospital has received a state-of-the art
intensive care equipment including artificial lung ventilation
apparatuses and personal protective equipment. KPO
will additionally procure thermal cameras, PCR analysis
equipment and test systems, quick test sets for COVID-19,
and bedside monitors, electrocardiography units, syringe
pumps, lab testers and other infection control equipment as
well as two ambulances.
The intensive care sets include bedside monitors, infusion
pumps, blood tester as well as resuscitation equipment.
The local medical staff has already been trained to use this
equipment. Earlier on, KPO donated PPE sets including
medical masks, protective overalls, glasses and gloves for
medical staff who work at the forefront and face the risk of
being infected. This protective equipment is very important
for improving quality of services provided by the hospital and
safety of medical personnel who work directly with patients.
All the donated specialist equipment has the required
certificates of conformance and meets modern quality and
safety standards.
During the early days of the lockdown, KPO also helped
the district authorities with setting up checkpoints and
patrolling the area to enforce the quarantine regime.
In addition to this, KPO donated funds the WKO Public
Charity “Birgemiz-Oral” to support the most vulnerable
groups of community affected by the economic fallout of the
COVID-19 pandemic.
“We are going through an unprecedented period in
modern history, - said Edwin Blom, KPO General Director.
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The main brunt of the fight against the pandemic is born by
healthcare professionals. They need our common support. In
this situation, no one should watch from the side-lines. With
that in mind KPO as a good corporate citizen and responsible
business lends a helping hand to the host region and the
neighboring communities”.
KPO is committed to maintaining its obligations to the
Republic of Kazakhstan while making every effort to protect
health and safety of the Company employees and local
community. Currently, KPO has all the required resources,
experience and capabilities to ensure that quarantine regime
is duly followed in line with the requirements of the RoK health
authorities. The Company will continue supporting local
authorities to obtain the required materials and equipment
to control the spread of COVID-19 and treat the confirmed
cases.

KPO HR Department informs that
a document "Social Distancing Policy"
has been issued and downloaded into
Intranet for general use.

KPO launched Sports and Health
Centre in Zhangala village
On 22 May, KPO announced the
successful commissioning of the
Sports and Health Centre (SHC) in
Zhangala village, as part of the social
infrastructure programme.
The official opening ceremony was
attended by WKO Akim Gali Iskaliyev,
Zhangala District Akim Nauyrzbai
Karagoishin,
KPO
management,
contracting
organizations
and
community representatives.
In his congratulatory speech,
GaliIskaliyev has said that owing to the
state support, sports sector has been
actively developing in the region, and
the construction and launching of SHCs
is one of important components of this
big work.
The Sports and Health Centre in
Zhangala village was constructed as
per instruction of the RoK President
Kassym-Jomart Tokayev announced
during his visit to the West Kazakhstan
Oblast in 2019.
"Today we are opening another
modern Sports and Health Centre. I
think this new sports facility will promote
health improvement of the younger
generation, attracting to active sports
and nurturing a lot of future champions
on its own premises,” said GaliIskaliyev.
The building of the Centre has
two floors with total area of about
1275 square meters. The new SHC
incorporates a multi-use games
room to play football, volleyball, and
basketball, as well as a gym. Moreover,
it is adjusted to disabled people. The
building has been improved from the
outside and there is a street illumination
and landscaping. All the equipment
included in the project meets the
modern standard requirements.

Yerzhan Aubakirov, KPO Social
Projects Manager, said: “I would like
to congratulate all residents of the
Zhangala district with this remarkable
event - the opening of the new Sports
and Health Centre. We hope that this
facility will become the heart of sports
life for professionals and ordinary
enthusiasts of active leisure alike. The
Centre’s construction was agreed upon
with the WKO and Zhangala District
Akimats. This Centre is one of the
ten Sports and Health Centers being
constructed as part of KPO social and
infrastructure development programme
in WKO.
"KPO provides full support to local
authorities to promote the development
of the region based on the principles
of corporate responsibility, maximizing
the impact from the development of the
Karachaganak field for the benefit of
the Republic of Kazakhstan and WKO
residents," added Yerzhan Aubakirov.
At present, the Karachaganak
project plays an important role in the
social and economic development of
the region. During the past two decades
of the Karachaganak field development,
hundreds of kilometers of new roads
were laid, hundreds of schools,
hospitals, sports and cultural facilities in
the West Kazakhstan region were built
at the expense of KPO. As of today,
the total amount of KPO investments
in the development of oblast social
infrastructure is $400 mln. The list
of priority objects for construction is
defined by the WKO authorities. Only
local contractors are involved to all
stages of construction and execution of
the social projects.

KPO is committed to implement
social distancing in order to contain,
mitigate or slow down the spread
of COVID-19 amongst employees,
contractors and our neighbors. Under
the terms of the Social Distancing
Policy KPO require all employees and
contractors to maintain a distance of at
least 2 meters between the individuals,
to eliminate non-essential gatherings
and to wear protective face masks
throughout the working day unless
they compromise safety, e.g. when
interfering with the protective functions
of mandatory PPE.
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KPO Trade Unions management’s
appeal to company employees
Dear colleagues!
In the conditions of on-going
global COVID-19 pandemic, including
detection of its foci in the territory
of West-Kazakhstan region and
bordering regions of the country,
KPO management takes necessary
measures to prevent the spread of
COVID-19 among its personnel, as
well as employees of contractors/
sub-contractors
involved
in
the
implementation of the Karachaganak
project.
As the operator of the Karachaganak
Field, KPO's main objective today is to
ensure maximum safety of its employees
involved in production processes and
eliminate risks and threats to life and
health.
This implies the implementation
of a number of critical and necessary
organizational and practical measures,
some of which may be "uncomfortable"
and form a misconception about their
content and orientation.
In particular, KPO has now

intensified requirements to ensure
personal hygiene, exclusion of any
social contacts, maximum shift of
required categories of employees to
remote form of daily work and extension
of work shifts, shift schedules, etc. due
to the fact that some of our colleagues
were unable to join work shifts due to
travel restrictions both within the Oblast
and within the country as a whole.
At the same time, being aware of
the social responsibility to its personnel
who perform important functions to
ensure continuity of processes at the
Karachaganak field, KPO remains
committed to strict compliance with the
requirements of the current legislation of
the Republic of Kazakhstan, the Industry
Agreement and the KPO Collective
Labour Agreement and is considering
measures to further motivate its own
personnel.
Under these conditions, KPO and
contractor/subcontractor unions make
a convincing request to all employees:
• treat with the utmost understanding

KPO Health Department informs

the measures taken by the Company,
which are primarily aimed at protecting
life and health;
• provide all possible assistance
in their implementation, including
unconditional compliance with all legal
requirements of the competent state
agencies, supervisory bodies and law
enforcement agencies;
• prevent the dissemination of any
unreliable and unverified information
that could lead to legal measures.
The
Trade
Unions
express
confidence that joint effective actions of
all KPO employees and its contractors/
subcontractors
will
successfully
overcome the crisis situation caused by
the spread of coronavirus infection.
Respectfully,
Organizing Committee

Safety in the workplace is above all!

Nowadays, KPO like any other big companies in the world
is facing difficult days with the Coronavirus pandemic which
is quickly spreading around the world. It is vitally important
now to ensure business continuity at the Project on a safe
and a smooth way. There are new challenges that KPO need
to manage, on top of the usual ones, such as: Reduced
mobility preventing normal personnel rotation and regular
Management site visits; Workers concerns on what’s going
on at home, reducing the attention during the execution of
the work; Increased stress with direct impact on workers
fatigue. Under these circumstances there is an increased risk
of incidents.
According to Corporate Safety Managers of KPO Irina
Cherkasova and Gulnara Daulova ”in the last few days KPO
has recorded a number of injuries including 1 LTI (under
investigation at the moment) showing Human Factor as
main root cause. It’s very likely that the above mentioned
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and Atyrau terminal you will be escorted
to the nearest clinic where your
temperature will be re-checked. Further
actions will depend on the outcome of
the check-up.
• In an Aksai or Uralsk office or when
boarding the train, you will be requested
to return home and contact your medical
provider.
We would also like to remind you
of the mandatory wearing of masks
and maintaining social distancing in
all public places, both in the Field and
beyond, including passenger transport
(buses and trains). The seats not to be
taken will be signposted.
The Company will be doing random
checks of surveillance video footage to
monitor compliance with these rules.
These measures are aimed at

protecting our employees’ health and
helping to minimize the spread of
disease. We request your understanding
and respect for the work of Security
personnel, train attendants and medics.
If you develop cold-like symptoms
(fever, cough, runny nose, difficulty
breathing), please do not come to work,
call the doctor and inform KPO Health
Department by the following numbers: +
7 777 260 2819; +7 777 330 0483.

Kazakhstan-OPEC
Kazakhstan’s reduction in oil production as part of the
OPEC+ deal will prevent the overstocking of oil tanks and a
possible halt of production at some oil fields, Energy Minister
Nurlan Nogayev said.
"Kazakhstan joined the OPEC+ agreement, which will
allow us to avoid the overstocking of oil tanks and a possible
halt of production at some oil fields," Nogayev said at a town
hall meeting in Nur-Sultan.
Earlier Kazakhstan had to lower the oil output for 2020 to
86 from 90 million tonnes “in the face of volatile oil prices and
unstable situation in the world markets during the pandemic,”
he said.
"Kazakhstan made a commitment [under the OPEC+
deal] to lower oil production in May-June by 390,000 barrels
a day. Now we are to produce 1.319 million barrels a day.

This is compared with the output level in November 2018
when we produced 1.709 million barrels a day, excluding
gas condensate. Today we are meeting our commitments,”
Nogayev said.

To the Top of Europe
challenges had a role in their occurrence.”
It’s recommended to increase awareness sessions to
ensure that workers stay focused on safety as distraction
and fatigue may be a risk if not identified and mitigated in
advanceand may lead to serious incidents.

Kazakhstan oil production in the first four months of 2020
Kazakhstan produced 31.3 million
tonnes of crude oil and gas condensate
in the first four months of 2020, Energy
Minister Nurlan Nogayev said.
“The output of oil and condensate in
January-April of 2020 amounted to 31.3
million tonnes or 2.6% above the target
and an increase of 6% year over year,”

In accordance with Attachment 17 of
RoK Chief Sanitary Doctor’s Resolution
32 On measures for ensuring the safety
of the population and RoK President’s
Decree dated 09.04.2020 On the
introduction of the State of Emergency,
the Company will, as of May 1, introduce
mandatory thermometry of employees,
both KPO and Contractors, at the office
entrances and prior to boarding the
trains between Aksai and Uralsk.
Non-contact
thermometry
with
infrared thermometers will be conducted
by trained Security personnel and train
attendants.
If your body temperature exceeds
the normal values:
• You will be refused access to your
workplace or the train.
• In a Field office, Bolshoi Chagan

Nogayev said at a Tuesday meeting of
the government.
“The production grewby 4.1%
in Tengiz, 11.5% in Kashagan. The
Karachaganak field produced 5.2 million
tonnes or 3.7% below the target. This
is due to the scheduled maintenance
works at the Pavlodar refinery,” the

minister added.
In the reporting period the output
of gas totaled 20.2 billion cubic meters
and the production of liquefied gas
amounted to 1.099 million tonnes.
In January-April 2020, Kazakhstan
exported 25.3 million tonnes of oil and
5.16 billion cubic meters of natural gas.

Last fall, KPO employee Malik Nurmukanov
reached the summit of Mount Elbrus which is the
highest mountain in Europe.
Mount Elbrus is located in the western Caucasus
mountain range, near the Georgian border in
Kabardino-Balkaria and Karachay–Cherkessia,
Russia.
Speaking about his experience on climbing
the summit of Mount Elbrus, Malik said: “Although
Elbrus is not considered a technically difficult climb,
however, the elevation and unpredictable weather
make it a real challenge for any experienced climber.
At the peak of the Mount normal functions such as
walking can become extremely laborious. When I
finally reached the summit, I felt a huge relief at not
having failed. I was utterly, utterly exhausted, after
an 11 hour climb. Now I find it almost impossible to
believe that I’ve made it”.
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