До Львова,
на свято Миколая
З 14 по 20 грудня в Будинку науки і техніки
локомотивного депо Львів-Захід уже традиційно пройдуть театралізовані музичні вистави до
Дня святого Миколая. Цього року на виставу
“Подорож у країну мрій” приїдуть понад 10 тисяч
дітей залізничників із Тернопільської, Рівненської,
Волинської, Чернівецької, Івано-Франківської,
Закарпатської областей, Львівського, Стрийського
і Самбірського залізничних вузлів.

Гарний настрій
і святкове меню
У вагонах-ресторанах та вагонах-кафе у
складі поїздів формування Львівської залізниці
вже від католицького Різдва пануватиме святкова атмосфера: крім традиційної ялинки та різнокольорових гірлянд, якими прикрасять салони,
пасажирам пропонуватимуть святкове меню. За
словами начальника відділу організації харчування пасажирів служби пасажирського господарства залізниці Оксани Васьковець, залізничні
кухарі готові потішити відвідувачів смачними та
оригінальними стравами, їм пропонуватимуть
святкові подарункові набори, у т.ч. шампанське та
цукерки. Готуються до свят і колективи вокзальних
ресторанів.

З Мостиськ –
на імпорт та експорт

Фото з архіву газети
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інлива погода впродовж першої декади грудня сприяє розвитку та поширенню хвороботворних мікроорганізмів, які
провокують ураження гострими респіраторними вірусними
інфекціями (ГРВІ) та захворювання на грип. Хоча за даними головного державного санітарного лікаря України Сергія Риженка, стан
захворюваності населення на грип та ГРВІ перебуває нижче за епідемічні пороги, на деяких адміністративних територіях, у тому
числі в Чернівецькій області та в окремих районах Закарпаття,
уже спостерігається незначне перевищення епідемічного порогу.
Як відомо, залізниця – соціально важливий об’єкт, який надає послуги широкому колу населення і відповідно, через скупчення великої кількості людей, може бути джерелом поширення хвороби.
Саме тому на Львівській залізниці завчасно проводиться комплекс
профілактичних заходів для попередження поширення захворювань грипом, а працівники дорожньої санепідемслужби здійснюють
щотижневий моніторинг стану захворюваності на грип. 15 вересня
2010 року, згідно з постановою головного державного санітарного
лікаря на Львівській залізниці, введено в дію І-й період комплексного
плану заходів щодо профілактики і боротьби з грипом та іншими
ГРВІ. За вказівкою керівництва залізниці у службах та підрозділах
магістралі проведено підготовчі заходи до епідемічного ускладнення, зокрема це стосувалося поповнення запасів захисних масок,
дезінфікуючих засобів, у лікувально-профілактичних закладах поповнення запасів медикаментів та підготовки ліжок для госпіталізації
хворих із ускладненнями. У зв’язку з ростом захворюваності на ГРВІ
в ряді областей Західного регіону 1 грудня 2010 року набула чинності
постанова “Про посилення заходів з профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу на Львівській залізниці”.
Досвід минулого року доводить, що із грипом не варто легковажити. У 2009-2010 роках людство потерпало від так званого “свинячого”
грипу, спричиненого вірусом А(Н1N1)-Каліфорнія, який охопив 213 країн
світу. В Україні під час епідемії на грип, ГРВІ та пневмонію захворіло
близько 6 мільйонів громадян. На жаль, були й летальні випадки.
Продовження теми на 7 стор.

За словами начальника станції Мостиська-ІІ
Петра Паука, за попередні місяці помітно пожвавішали прикордонні перевезення. Зокрема зростають обсяги експортних вантажів. У другому півріччі
різко збільшилася кількість поїздів із будівельними
матеріалами, що везуть до Польщі щебінь грубої
фракції, гравій та відсів. Коли ми спілкувалися з начальником станції, тут якраз готували до відправки 70 вагонів із щебеневою продукцією. Помітно
зросла й кількість контейнерних поїздів. Ще у травні станція приймала чотири-п’ять контейнерних
склади переважно з автозапчастинами, сьогодні їх
кількість зросла до 15-16 на місяць. Збільшилися і
обсяги перевезення руди до сусідньої Польщі – від
двох-трьох до п’яти поїздів на добу.

День відкритих дверей для абітурієнтів
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка
В. Лазаряна запрошує на День відкритих дверей, який відбудеться в суботу, 11 грудня 2010
року. Початок заходу о 10:00. Усі охочі вступати в залізничний навчальний заклад зможуть
дізнатися про факультети та спеціальності, ознайомитися із правилами прийому, зустрітися з
керівництвом університету, деканами факультетів та провідними викладачами, а також перевірити рівень знань із математики та фізики.
Реєстрація – на ІІ поверсі нового корпусу (фойє Палацу культури) з 9:00 до 10:00. Адреса
університету: м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Лазаряна, 2 (вхід з пр. Гагаріна). Їхати від
залізничного вокзалу маршрутними таксі № 101, 109, 123, 146; трамваєм № 1.
Приймальна комісія (к.261), тел:(056) 776-61-30, (0562) 33-19-15, 3-19-15 (залізничний).
Internet: www.diit.edu.ua. Підготовчий факультет (к.273), тел: (0562) 33-19-20.
Internet: www.pf-diit.com.ua. Договірний відділ (к.210), тел: (0562) 33-19-05.

Апарат безпеки руху інформує

Залізниця – це не лише поїзди...
Для забезпечення технологічного процесу та виробничих потреб Львівської залізниці у відокремлених структурних підрозділах
магістралі нині експлуатується понад 2200
автотранспортних засобів різних марок і
моделей. Тому кожен структурний підрозділ
залізниці, який використовує в роботі автомобілі, незалежно від його основної залізничної діяльності, повинен забезпечити належний контроль технічного стану при виїзді
на дороги загального користування, мати
відповідні структури з питань безпеки дорожнього руху, забезпечити щоденний контроль
стану здоров’я водіїв, належні умови праці
та відпочинку, передбачені нормативними
документами, суворо дотримуватися вимог

транспортного законодавства з організації
перевезень вантажів та пасажирів, проводити профілактичні заходи щодо безпеки цих
перевезень.
З цією метою на Львівській залізниці з 15 по
22 листопада цього року проходив “Тиждень
безпеки дорожнього руху”. Впродовж тижня ревізорський склад Львівської залізниці
здійснив 44 перевірки стану дотримання
вимог технічної експлуатації, нормативних
документів із безпеки дорожнього руху автотранспорту. Усуваються недоліки в роботі,
виявлені під час перевірок підприємств, які
експлуатують автотранспортні засоби. Крім
того, завершено підготовку автозасобів до
експлуатації в зимових погодних умовах.

