ПРИВІТАННЯ

Колектив служби колії щиро вітає працівників Львівської дистанції
захисних лісонасаджень із професійним святом –

Днем працівника лісу!

В

осени, коли ще утримується спека, актуальною залишається небезпека захворювань на
гострі кишкові інфекції. Найчастіше її спалахи виникають на масових заходах (весіллях, святкуваннях ювілеїв, релігійних та професійних свят
тощо). Наприклад, на святкуванні весілля в одному зі
львівських закладів громадського харчування наприкінці червня цього року 50 осіб, серед них 11 дітей,
зазнали харчового отруєння. Хворих скерували на
стаціонарне лікування у Львівську обласну інфекційну
клінічну лікарню та інфекційні відділення Золочівської і
Пустомитівської центральних районних лікарень. При
бактеріологічному досліджені було виділено культуру
Salmonella enteritidis. Причиною спалаху захворювання
стали продукти харчування, що готувалися в домашніх
умовах і були доставлені у ресторан, де відбувалося
святкування. Нові випадки харчової токсикоінфекції зареєстровані 1 вересня 2012 року в НовоградіВолинському Житомирської області. Тринадцять осіб,
що брали участь у святкуванні дня народження в приватній оселі, після вживання страв домашнього приготування були госпіталізовані в інфекційне відділення з

діагнозом харчова токсикоінфекція. Епідрозслідування
та протиепідемічні заходи тривають.
Загалом ситуація із виникненням групових спалахів
кишкових інфекцій нині нестабільна. Про запобігання
випадкам гострих харчових отруєнь насамперед повинні подбати власники об’єктів громадського харчування та організатори заходів. Гарантувати колективну
безпеку учасників свята може лише суворе дотримання санітарно-гігієнічних правил. Нагадаємо, що однією
з найпоширеніших причин отруєнь є залучення до
приготування страв випадкових осіб, не обізнаних із
елементарними правилами особистої гігієни, а також
порушення технології приготування їжі, зберігання харчових продуктів в антисанітарних умовах, без належного температурного режиму. Факторами передачі інфекції найчастіше стають готові страви, молоко і молочні
продукти, м’ясні і кондитерські вироби, які готуються “із
запасом” у часі, що призводить до накопичення у продуктах збудників інфекційних захворювань. Щоб уникнути гострих кишкових захворювань, треба ретельно
дотримуватись санітарних правил приготування і
зберігання їжі, не купувати продукти на стихійних ринках та у невідомих осіб. Обов’язково звертайте увагу
на температурні умови зберігання продуктів, терміни
їхньої придатності і самі не порушуйте цих термінів.
Ретельно мийте під протічною водою сирі овочі та
фрукти, а молоко – кип’ятіть! Не допускайте до приготування страв осіб із ознаками кишкових захворювань
та тих, які нещодавно перехворіли на кишкові інфекції.
Під час приготування страв суворо дотримуйтеся правил особистої гігієни.
За теплої погоди вилучайте з меню паштети,
кров’янки, салати з майонезом, холодці, кондитерські
вироби з кремом, бо саме в цих продуктах швидко розмножуються та накопичуються збудники кишкових хвороб. Качині та гусячі яйця вживайте тільки для приготування тіста та страв, що підлягають термічній обробці.
Після аварійних ситуацій у водопровідних мережах пийте тільки кип’ячену або розфасовану у
пляшки воду.
Якщо у вас з’явилися перші ознаки гострих кишкових захворювань, розладів шлунково-кишкового тракту, негайно звертайтеся за допомогою до лікаря.
Лілія НИЧИПОРЧУК, лікар-епідеміолог СЕС
на Львівській залізниці

ПОГОДА

Прогноз погоди на 14-20 вересня 2012 р.
Упродовж 14-20 вересня на території Львівської залізниці спостерігатиметься чергування сухої теплої погоди із нестійкою. У п’ятницю без істотних опадів, вночі
та вранці в гірських долинах туман. Температура вночі
8-13°, вдень 21-26°, на Закарпатті місцями 27-29° вище
нуля, на Волині 19-22° тепла.
У суботу буде хмарно з проясненнями, місцями помірні дощі, що поширюватимуться із заходу на південний схід магістралі, на Закарпатті та в горах в окремих
районах сильний дощ. Температура вночі 10-15°, вдень
16-22° вище нуля, на Івано-Франківщині, Буковині, півдні Тернопільщини, на заході Закарпаття місцями до

23-25° тепла. У неділю та понеділок без істотних опадів.
Температура вночі 6-11°, на Закарпатті місцями до 1215°, вдень 19-24°, на Закарпатті 21-26°, у горах місцями
вночі 4-6°, вдень 12-17° тепла.
Надалі переважатиме нестійка погода, у вівторок –
дощитиме, місцями з грозами на всій території залізниці, у
середу-четвер місцями пройдуть невеликі дощі, у середу
на Івано-Франківщині, Буковині, Тернопільщині, а у четвер на Закарпатті та в горах – помірні дощі. Температура
вночі 7-12°, вдень у середу 19-25° тепла, на Закарпатті
вночі 9-14, на південному сході магістралі 16-21° тепла,
у четвер 15-21°, у горах 10-14° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

ОГОЛОШЕННЯ

Відокремлений підрозділ “Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №4” ДТГО
“Львівська залізниця”, який знаходиться в м. Івано-Франківськ, вул. Промислова, 18а (вид діяльності
– будівельні роботи – використовує пиломатеріали, пісок, цемент, природний газ, будівельні матеріали) має намір отримати дозвіл на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел. Будівельний майданчик знаходиться в м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 19. Газові котли знаходяться в м. Івано-Франківськ по вул. Промислова, 18а, вул. Хриплинська, 19, вул. Привокзальна,
13, вул. Залізнична, 14 та у м. Яремче по вул. Свободи, 298/1.
Пропозиції та зауваження надавати в держадміністрацію м. Івано-Франківськ
упродовж 30 календарних днів з дня опублікування інформації в ЗМІ.
За більш детальною інформацією звертатись:
м. Івано-Франківськ, вул. Промислова, 18а. Тел. 59-27-50,
начальник ВП “Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №4” Луців М.І.
СПІВЧУТТЯ

Рада ветеранів війни та
праці Управління Львівської залізниці висловлює щирі співчуття члену Ради ветеранів Інні
Валентинівні Шевченко з приводу смерті її чоловіка Євгенія
Євгенійовича.
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Посвідчення ЛВ №419369, видане
ВП “Івано-Франківська дистанція колії”
у 2011 р. ОСТРИЖНЮКУ М.Р.

Суму і горю нема кінця... Не хочеться вірити в те, що сталося
– обірвалося життя дорогої для всіх нас людини –
ОСТАПЧУК Галини Ігорівни.
Людини в найкращому розумінні цього слова – доброї, щирої,
талановитої, чуйної та уважної душі. Упродовж довгого часу нам
пощастило спілкуватися, зустрічатися з Галиною Ігорівною. Такого
друга, порадника більше не буде, а світла пам’ять залишиться назавжди у наших серцях.
Висловлюємо щирі співчуття Жанні Ігорівні Кірпі з приводу непоправної втрати – передчасної смерті рідної сестри. У цей скорботний час поділяємо Ваш біль і сумуємо разом з Вами.
Рівненський осередок МГО “Фонд імені Г.М. Кірпи”.

16 вересня 2012 року святкують своє професійне свято люди, що
присвятили своє трудове життя лісу.
Ваша робота нелегка, але дуже важлива. Нехай Ваша віддана праця і надалі служить на благо України та залізничного транспорту.
Бажаємо радості, успіхів у праці, міцного здоров’я і людського
щастя Вам і Вашим родинам. Нехай над Вами буде мирне небо, завжди світить сонце, а в кожному домі панують добро і злагода!
Працівники пасажирського вагонного депо Львів вітають колегу по цеху
– електрика з обслуговування пасажирських поїздів

Михайла Васильовича МАРЦІВА
із 30-річчям!
Бажаєм, щоб щастя тобі усміхалося,
Життя текло без зла,
Лише гарне все з тобою залишалося,
Усе погане йшло у небуття!
Нехай завжди тебе ждуть теплі слова,
І серце від болю ніколи не плаче,
Хай кругом іде голова
Від щастя, любові й удачі!

Колектив служби статистики щиро вітає старшого ревізора служби

Дмитра Володимировича МАРИНЯКА
із Днем народження!
Нехай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
І хай добро не оминає хату,
Як не минає світ весна!
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує Вам багато літ!

Рада ветеранів війни та праці
локомотивного депо Здолбунів вітає ветеранів

Таїсію Григорівну ДОНАТ
Олексія Олександровича КОВАЛЯ
із 80-річчям!
Хай в добрі і здоров’ї проходять літа,
Хай повага стрічається всюди,
Хай на полі життя колосяться жита,
І цінують за працю Вас люди!

