Усі зусилля –
на профілактику епідемії
На Львівській залізниці
продовжується проведення
комплексу заходів, спрямованих на підвищення стану готовності об’єктів залізниці
до випадків виявлення та
поширення грипу А (H1N1).
За даними регіональних
бюро Всесвітньої організації
охорони здоров’я, загальна
кількість лабораторно підтверджених випадків захворювань
людей, спричинених вірусом
А (H1N1), станом на 3 серпня
складає 184 тисячі 435 осіб, в
т. ч. 1247 летальних випадків.
Кожні три дні захворюваність
зростає на 8-11 тисяч випадків, а
кількість померлих збільшується
на 100 осіб і більше. Така небезпечна ситуація вимагає від усіх
служб та установ залізниці бути
готовими в будь-яку хвилину до
проведення протиепідемічних
заходів.
Третього серпня на апаратній нараді в.о начальника ДТГО
“Львівська залізниця” – голова
оперативного штабу Богдан

Піх одним із перших питань
розглянув інформацію головного державного санітарного
лікаря на Львівській залізниці
Володимира Багнюка щодо
готовності об’єктів та медикосанітарних підрозділів залізниці
на випадок епідемускладнень
з грипу А (H1N1). Зокрема,
зауважено, що на виконання Протокольного доручення
№ 2 від 04.06.2009р. служби та
підприємства вирішили низку
поставлених питань, а саме:
- на станції Заболоття виділені приміщення для медичного та санітарно-контрольного
пунктів, облаштовується територія станції, зона прикордонного та митного контролю тощо;
- на станціях Сарни і Чоп
проведено ремонт приміщень
медичних пунктів;
- покращилось забезпечення підприємств, які обслуговують пасажирські перевезення,
дезинфекційними
засобами
тощо.
Однак в.о. начальника заліз-

ниці Богдан Піх звернув увагу
присутніх начальників служб на
низький рівень готовності таких
об’єктів, як санітарно-карантинні тупики. Практично не готовий
до роботи санітарний тупик на
ст. Вадул-Сірет, а в обладнаному санітарному тупику ст.
Тернопіль не вирішене питання
капітального ремонту надвірного туалету. Працівники карантинного тупика на ст. Брюховичі
не забезпечені засобами індивідуального захисту (масками,
респіраторами, гумовими рукавицями). На Ковельській лінійній
дільниці не завершена реконструкція тупика на ст. Ізов – до
кінця не облаштована вигрібна
яма та гідроколонка тощо.
Із всіх розглянутих питань
керівникам відповідних служб
дано конкретні доручення з
визначеними термінами виконання.
Профілактичні
заходи
щодо попередження грипу А
(H1N1) на Львівській залізниці
тривають.

Вітаємо з нагородою!
Наказом Генерального директора Укрзалізниці Михайла Костюка за
багаторічну сумлінну працю на залізничному транспорті, вагомий особистий внесок у розвиток Львівської залізниці, досягнення високих показників
у виконанні виробничих завдань та професійну майстерність нагороджено знаком “Почесний залізничник” першого заступника ВП “Служба
колії” ДТГО “Львівська залізниця” Володимира Івановича ЖАКА.

Премія за пильність
18 липня цього року машиніст тепловоза обертового депо Стрий локомотивного депо Львів Андрій Холодницький, ведучи поїзд №5971, на 1604 км
перегону Гребенів-Тухля при спостереженні за справністю колії виявив її
розширення, що становило серйозну загрозу для безпеки руху. Про цей випадок машиніст повідомив чергових по станції, поїзного диспетчера, а після
прибуття в депо зробив відповідний запис у книзі зауважень машиніста.
Наказом начальника ДТГО “Львівська залізниця” Михайла Мостового
за сумлінне виконання своїх посадових обов’язків, згідно з п. 1.3, 16.38,
16.39 вимог ПТЕ України та інструкції ЦТ-0107 п. 3.5 в частині гарантування безпеки руху поїздів та відповідно до “Положення про одноразове
заохочення працівників залізниці за виконання особливо важливих виробничих завдань”, ХОЛОДНИЦЬКОГО Андрія Романовича премійовано в розмірі 1500 гривень.

“Про гострі проблеми
за круглим столом”

У випуску газети № 28 від 17 липня 2009 року в матеріалі круглого столу “Про гострі проблеми за круглим столом” у своєму коментарі заступник керуючого Львівської філії АБ “Експрес-Банк” Андрій
Грушинський висловив зауваження на адресу фінансових працівників
залізниці з приводу неправильного переказу коштів на карткові рахунки
фізичних осіб, що призначаються для відряджень.
Після спільного – фінансових працівників залізниці та АБ “ЕкспресБанку” – розгляду ситуації зауваження до працівників залізниці були
зняті і ця проблема була врегульована шляхом подальшого вдосконалення механізму зарахування коштів на рахунки фізичних осіб.

Пекло починається з кайфу...
Íà çàë³çíèö³ òðèâàº îïåðàö³ÿ “Ìàê”, ñïðÿìîâàíà
íà áîðîòüáó ç íåçàêîííèì îá³ãîì íàðêîòèê³â

(Закінчення. Поч. на 1 стор.)
23 березня 23-річний ковельчанин, незаконно придбавши 271 г
марихуани з метою збуту, намагався перевезти “травичку” через
пункт пропуску Заболоття митного поста Доманове Волинської
митниці. Але в підсумку уявний
прибуток перетворився в реальну
кримінальну справу.
Також зафіксовано випадки
руху наркотиків усередині країни.
Наприклад, 20 липня слідчим ЛВ
на станції Здолбунів порушено

7 серпня 2009 р.

кримінальну справу стосовно 50річної жінки ромської національності з Закарпаття, у якої при
особистому огляді виявлено 0,5 кг
марихуани.
Транспортна міліція активно
протидіє злочинам, що пов’язані
із перевезенням та збутом наркотичних речовин у поїздах та на
території об’єктів залізниці. На
вокзалах і в поїздах постійно проводяться профілактичні заходи,
здійснюються контрольні закупки
наркотиків, в результаті яких порушуються кримінальні справи проти

продавців “кайфового” товару. До
виявлення наркотиків правоохоронці залучають службових собак,
що спеціалізуються на пошуку
наркотичних речовин.
– З червня по жовтень цього року триває операція з профілактичного відпрацювання під
назвою “Мак”, – говорить Василь
Шаловило. – Мета операції – перекриття каналів надходження
наркотичних речовин рослинного
походження у незаконний обіг.
Працівники БНОН провадять
пошук і знищують виявлені незаконні посіви маку та коноплі.
Надзвичайно велику увагу приділяємо ранковим і вечірнім
приміським поїздам. У такий час
найбільше полюбляють їздити
особи, причетні до виготовлення,
зберігання та розповсюдження
наркотиків. З 1 червня по 17 липня
порушено 47 кримінальних справ,
виявлено 76 злочинів. З незаконного обігу вилучено 8,7 кг наркотичних засобів.
Втім, як відзначають самі правоохоронці, людям не так важливо знати скільки таких злочинів
міліція виявила, набагато важливіше, аби вони усвідомлювали,
яку шкоду несе із собою вживання
наркотиків.
За словами БНОНівців, для
підлітків “експериментування” із
наркотичними речовинами особливо небезпечне, оскільки вони
часто не розуміють і повністю не
усвідомлюють їхньої згубної дії, а

у зв’язку з фізіологічними особливостями організму підлітків, наркотична залежність розвивається
у них набагато швидше, ніж у дорослих.
“Кайф” відчувають не з першого і, часто, не з другого вживання,
а дещо пізніше. Однак дуже швидко виникає залежність і наркотик
стає потрібним тільки для того,
щоб нормально прокинутися вранці, щоб нічого не боліло. Найбільш
популярні серед підлітків наркотики рослинного походження,
особливо ті, що виготовляють з
коноплі. Вони відомі під назвами:
анаша, гашиш, марихуана, план,
дур, косяк тощо.
Марихуана, це – найпоширеніший наркотик серед підлітків, які
починають експериментувати з
наркотичними речовинами. Фахівці
відзначають, що, незважаючи на
те, що марихуана відома людству
понад 5 тисяч років, це - найменш
досліджений із усіх наявних у
природі наркотиків. Вона впливає
на настрій і процес мислення.
Може призводити до виникнення
галюцинацій. Куріння марихуани
підвищує ризик захворювань на
бронхіт, емфізему та рак легенів.
Куріння марихуани в 4 рази швидше призводить до раку легенів,
ніж куріння тютюну (один “косяк”
марихуани прирівнюється до 25
сигарет). Крім того, погіршується розумова діяльність, зростає
неуважність, знижується імунітет
організму, ушкоджуються статеві

органи. Продукти розпаду марихуани відкладаються в печінці, легенях, мозку, селезінці, лімфатичних
тканинах і статевих органах. Цей
наркотик містить речовину, що
гальмує мозкову діяльність і залишається в мозку впродовж місяця
після куріння лише однієї сигарети з марихуаною. Після вживання
марихуани підлітки, як правило,
переходять до більш “важких” наркотиків.
Тривале захоплення гашишем
призводить до розвитку психічних
захворювань, шизофренії, паралічу мозку. Крім того, куріння гашишу дуже часто стає передумовою
потягу до “важких” наркотиків,
оскільки, відчувши незвичайні відчуття одного разу, людина бажає
відчути їх знов, а потім – підсилювати їх.
При вживанні кокаїну людина
не може контролювати потребу
збільшення дози. І це є найнебезпечнішим, бо від передозування
найчастіше вмирають наркомани,
які вживають важкі наркотики. На
перших порах кокаїн ніби активізує
діяльність людини, але дієздатність швидко знижується. Залежна
від цього наркотику людина не
усвідомлює своєї хвороби або не
вірить у неї, оскільки кокаїн дурманить розум: хворому здається, що
все чудово, насправді ж ситуація
дедалі погіршується після кожного
чергового вживання наркотику.
Дмитро ПЕЛИХ

