ХРОНІКА РУХУ

ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÈÉ Â²ÄÁ²Ð ÒÐÈÂÀª
Служба приміських пасажирських перевезень
проводить професійний відбір кандидатів на посади машиніста та помічника машиніста швидкісних електропоїздів виробництва Hyundai Rotem.

Претендент на посаду машиніста має відповідати таким вимогам: вік – не старший за 40 років, клас – не нижче
другого, освіта – неповна вища або вища, стаж роботи машиністом не менше п’яти років, рекомендація машиністаінструктора, медична та психофізіологічна відповідність.
Вимоги до претендента на посаду помічника машиніста: вік – не старший за 30 років, освіта – неповна вища або
вища, стаж роботи помічником машиніста не менше трьох
років, рекомендація машиніста-інструктора, медична та
психофізіологічна відповідність, наявність права на управління електропоїздом.
За майбутніми працівниками зберігаються всі пільги, передбачені колективним договором, укладеним між
адміністрацією залізниць та профспілками (стаж роботи,
виплата надбавки за вислугою років, пільговий проїзд та
інше). Орієнтовна середньомісячна заробітна плата працівника локомотивної бригади – 8000 грн.
З питань участі у професійному відборі звертатися
до конкурсних комісій. На Львівській залізниці
за номером – 226-49-37.

Спершу – до каси,
потім – у вагон
З першого жовтня пасажири зможуть потрапити у
приміські поїзди підвищеної комфортності лише при
наявності квитка, оскільки провідники не здійснюють
оформлення проїзду пасажирів у рухомому складі.
Зокрема, без проїзних документів пасажири не потраплять у поїзди №807/808 Львів–Мукачево–Львів,
№№ 813/814, 815/816, 817/818, 819/812 Львів–
Трускавець–Львів, №829/830 Львів–Ужгород–Львів та
№835/836 Здолбунів–Львів–Здолбунів. Як розповіли у
службі приміських пасажирських перевезень, ці поїзди є
пасажирськими, а згідно Правил перевезень пасажирів,
багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, квитки на пасажирські поїзди можна
придбати тільки у квиткових касах. Винятком може бути
лише оформлення проїзду пасажирів, які сідають у поїзд
на станціях, де нема квиткових кас, втім таких станцій
дуже мало. Пасажирів без проїзних документів чи з недійсними проїзними документами у вагон поїзда підвищеної комфортності не впустять, тому про квиток слід
потурбуватися заздалегідь.

Вітаємо
з нагородами!

ПРО ГОЛОВНЕ

З

а даними Міністерства охорони здоров’я
України на 38 тижні 2011 року у всіх контрольних містах показники захворюваності на
грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ)
були нижчими за епідемічні пороги, але спостерігається тенденція до зростання захворюваності. В Україні за минулий тиждень захворіло 39 439
осіб на ГРВІ, з них госпіталізовано 592 особи (1,5%
хворих), серед госпіталізованих 93,1% складають
діти віком до 17 років.
На Львівській залізниці захворюваність на гострі
вірусні інфекції також перебуває на сезонному рівні. Від
1 вересня спостерігається поступове зростання випадків
захворювань переважно за рахунок дітей. Щотижня на
ГРВІ занедужують до 200 працівників залізниці. При цьому варто зазначити, що жодного випадку захворювання
на грип поки що не зареєстровано.
За прогнозами МОЗ, перша хвиля епідемічного підйому захворюваності на грип очікується наприкінці листопада, а пік захворюваності – у січні-лютому. За прогнозом
Українського центру грипу, в Україні занедужає в середньому 8 мільйонів осіб, але інтенсивність захворювання буде помірною і не перевищуватиме минулорічних
показників.
Разом із тим, щоб захиститися від грипу, до епідемсезону треба готуватись заздалегідь. З цього приводу
вийшла Постанова головного державного санітарного лікаря України № 14 від 23.09.2011 року “Про забезпечення
заходів щодо профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в епідемсезон 2011-2012 років”, яка
містить вказівки для керівників підприємств, установ та
організацій про закупівлю вакцини і щеплення працівни-

ків, про дотримання під особисту відповідальність умов
температурного режиму для працівників, тобто йдеться
про підготовку об’єктів, підприємств до роботи в зимовий період та про додержання (у випадку загострення
епідемічної ситуації) заходів обмежувального характеру
(дезінфекція, масковий режим тощо).
При цьому кожному слід пам’ятати, що вірус грипу
– небезпечний, але не всесильний.
Найефективнішим засобом захисту є вакцинація.
Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною.
Лариса ЩЕРБАКОВА, завідуюча епідемвідділом
СЕС на Львівській залізниці
ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ

Уникнути зараження грипом навіть під час епідемії можна, якщо дотримуватись кількох елементарних правил:
● уникати скупчень людей;
● за необхідності користуватися одноразовими масками;
● регулярно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання;
● повноцінно харчуватися, добре висипатися, уникати перевтоми;
● користуватися тільки одноразовими паперовими серветками і рушниками не лише після
миття рук, а й для того, щоб прикрити обличчя
під час кашлю та при нежиті;
● залишатися вдома за перших ознак хвороби.

Згідно з наказом генерального директора
Укрзалізниці Володимира Козака, за розробку і
впровадження автоматизованого обліку парку
локомотивів та прогнозу потреб у ремонті по
локомотивному господарству галузі, виявлений
високий професіоналізм нагороджено:

Почесною грамотою Державної адміністрації залізничного транспорту України із виплатою грошової
винагороди ХАМЕВКА Миколу Романовича – начальника ВП “Служба локомотивного господарства”; оголошено подяку Державної адміністрації залізничного
транспорту України із виплатою грошової винагороди
ВОРОНОМУ Володимиру Зіновійовичу – першому заступнику начальника ВП “Служба локомотивного господарства”, КУРИЛЯКУ Роману Михайловичу – інженеру
відділу експлуатації ВП “Служба локомотивного господарства”, МАЗУРУ Роману Степановичу – інженеру
відділу організації ремонту ВП “Служба локомотивного
господарства”.
ПРИЗНАЧЕННЯ

ÍÀÊÀÇÎÌ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ
ÄÒÃÎ “ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÇÀË²ÇÍÈÖß” ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍ²:

МИКЛАШ Андрій Михайлович – начальником відділу
перевезень – заступником начальника ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень”
УГРИН Євгеній Йосифович – начальником
ВП “Львівська дистанція водопостачання”
СМУГЛОВА Олена Василівна – головним бухгалтером ВП “Вагонне депо Клепарів”

