В НОМЕР!

Електрогазозварник
та слюсар одержали
опіки й травми
П’ятнадцятого лютого 2012 року близько 15-ї години в
кузовному цеху пасажирського вагонного депо Львів при спробі відрізати верхню кришку металевої 200-літрової порожньої бочки загорілися пари розчинника, і стався розрив швів
дна бочки та частини верхньої кришки. Унаслідок цього були
травмовані слюсар з ремонту рухомого складу Ростислав
Труш 1989 р.н. та електрогазозварник Андрій Севера
1990 р.н. Обох чоловіків госпіталізували у 8-му Клінічну
лікарню м.Львова.
(Закінчення на 2-й стор.)

Лікарняна каса скличе
конференцію у березні
Лікарняна каса Львівської залізниці повідомляє, що за рішенням Правління в березні цього року відбудеться чергова
Конференція Лікарняної каси. Про місце проведення, дату та
час повідомимо додатково.
Думки, пропозиції та зауваження щодо покращення
Програми надання медичної допомоги членам Лікарняної
каси Львівської залізниці просимо надсилати на адресу
виконавчої дирекції факсом за тел.: 6-30-01 або електронною поштою lk_lz@i.ua
ПРИЗНАЧЕННЯ

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

Думки пасажирів і коментарі залізничників з приводу температурного
режиму у вагонах приміських поїздів читайте на 3 стор.
СТРАХУВАННЯ

СИДОРКО Ігор Андрійович – першим заступником
начальника ВП “Служба воєнізованої охорони”
СОРОКА Аліна Євгенівна – головним бухгалтером
ВП “Львівська дистанція водопостачання”

УВАГА! КОНКУРС!

З метою соціального “Охорона праці очима дітей”
захисту спілчан
Від 1 грудня 2009 року всі члени галузевої профспілки є застрахованими від нещасних випадків,
пов’язаних із виробництвом.
Як розповів завідувач відділу соціального захисту, праці та зарплати дорпрофсожу Денис Булгаков, з
метою соціального захисту спілчан
профспілка залізничників і транспортних будівельників України у
2009 році уклала груповий договір
страхування зі страховою компанією ЗАТ “Європейське туристичне страхування” за участю компанії
“DEVK” – Німецького залізничного
страхування.
Ця послуга не потребує додаткових платіжних зобов’язань для
людини, сплату страхових внесків
за договором бере на себе дорожня
профспілкова організація Львівської
залізниці.
Упродовж 2011 року було заявлено про 31 нещасний випадок,
пов’язаний з виробництвом (6 із них
– смертельні), страхові виплати за

заявами отримали 15 членів профспілки на загальну суму 71500 грн. В
інших 16 випадках документи ще на
стадії оформлення.
Зверніть увагу! Якщо трапився нещасний випадок, пов’язаний
із виробництвом, працівникові, з
яким це сталося, необхідно після
завершення лікування (закриття
листка непрацездатності) та виходу на роботу в 3-денний термін
звернутись у профспілковий комітет підприємства (підрозділу).
Працівник має надати у профком
копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, копії листків непрацездатності
(у випадку інвалідності – копії
висновку МСЕК). Усім подальшим
оформленням матеріалів для отримання страхової виплати займатимуться представники профспілки.
Для одержання додаткової інформації звертайтесь у відділ соціального
захисту, праці та зарплати дорпрофсожу за тел.: 6-43-34, 6-43-26.

Відповідно до вимог Закону України
“Про охорону праці”, на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 10.01.2012
№375/1/1-12, з метою привернення уваги суспільства до проблем у сфері охорони праці,
популяризації превентивних методів запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, Держгірпромнагляд
України з нагоди Дня охорони праці в Україні
у рамках Всесвітнього дня охорони праці організовує конкурс дитячого малюнка “Охорона
праці очима дітей”.
Конкурс складається з двох етапів: перший
етап триватиме впродовж січня-березня 2012 року і
включатиме відбіркові регіональні тури; другий етап
конкурсу – квітень 2012 року: фінал та оголошення
переможців.
До участі у конкурсі запрошують учнів, вихованців, слухачів середніх загальноосвітніх шкіл,
позашкільних навчальних закладів, дитячих будинків та студентів професійно-технічних навчальних
закладів, дітей працівників залізниці. Конкурс проходитиме у трьох вікових групах: перша – автори
робіт віком 6-10 років; друга – автори робіт віком
11-14 років; третя – автори робіт віком 15-18 років.
Конкурсні роботи мають бути виконані
за тематикою: охорона праці та промислова

безпека на виробництві.
Малюнки, що подаються на конкурс, повинні відповідати таким вимогам: форма малюнка – довільна
графічна, живописна форма виконується олівцями,
олійними, акварельними фарбами чи гуашшю; розмір роботи не повинен перевищувати формат А-2;
роботи не повинні оформлятися рамкою, паспарту,
наклейками тощо; на зворотному боці кожної конкурсної роботи (або додатком до роботи) необхідно
зазначити українською мовою назву роботи, прізвище, ім’я, по батькові та дату народження автора,
місце проживання (повну адресу) автора, контактний телефон, сферу діяльності батьків, назву навчального закладу, прізвище, ім’я, по батькові методичного керівника. Конкурсні роботи приймаються
до 05 березня 2012 року.
Малюнки на конкурс надсилати до Галузевого
навчально-методичного центру охорони праці ДТГО
“Львівська залізниця” на адресу: 79023, м.Львів,
вул. Чернівецька, 52.
Повна інформація про умови участі у конкурсі викладена у Методичних рекомендаціях з
організації та проведення конкурсу дитячого малюнку “Охорона праці очима дітей” на офіційних
сайтах Держгірпромнагляду України (http://dnop.
kiev.ua) та його територіальних управліннях
(http://www.dgpn.lviv.ua).

