Аудіозапис зобов’язує
до взаємної ввічливості
Наприкінці літа цього року у касах позакласних вокзалів та у міських касах попереднього продажу залізничних квитків у Львові встановлено спеціалізовану систему для запису та архівування розмов між пасажирами
та касирами. За інформацією прес-центру залізниці, ці
пристрої покликані допомогти оперативно та об’єктивно
провести розбір ситуації та проаналізувати роботу касира, якщо пасажир поскаржиться на обслуговування.
Системи звукозапису та архівування розмов встановлені у
касах вокзалів у Львові, Рівному, Ужгороді, Івано-Франківську,
Чернівцях, Чопі, Тернополі та у міських касах на вул. Гнатюка
у Львові. Встановлена система архівує звукозапис розмови
і зберігає його впродовж місяця. Доступ до системи мають
лише відповідальні особи, касири чи сторонні особи не мають
можливості втручатися в роботу системи.
Уже впродовж двох місяців роботи системи розмови касирів із пасажирами кілька разів аналізувала спеціальна комісія, до складу якої входять фахівці пасажирської служби,
начальники вокзалів, представники залізничної профспілки.
На думку квиткових касирів, встановлення системи жодним
чином не вплинуло на їхню роботу, адже дотримання фінансової дисципліни і культура обслуговування пасажирів для
них є повсякденною нормою. Натомість окремі пасажири,
які навмисне провокували конфліктні ситуації, поводяться
чемніше, коли розуміють, що їхню розмову фіксує спеціальний пристрій.

Мандрувати між рейками –
небезпечна звичка
На Львівській залізниці тривають рейдові перевірки дотримання правил безпеки у місцях масового пересування
громадян. На жаль, попри заборони та широку інформаційно-роз’яснювальну роботу, люди продовжують нехтувати
своєю безпекою, порушують правила поведінки на залізничних об’єктах. Складається враження, що порушникам легше
заплатити штраф, ніж пройти кілька метрів до обладнаного
переходу через колію.

(Закінчення на 2 стор.)

ПРИЗНАЧЕННЯ
ПРО ГОЛОВНЕ

З

і зниженням температури повітря в атмосфері починається активна міграція
численних вірусів застудних захворювань, серед них і грипу. За прогнозами
Всесвітньої організації охорони здоров’я
(ВООЗ), в Україні в період епідсезону 2013/2014
років очікується циркуляція штамів грипу
“Каліфорнія”-2009 (A/H1N1), так званий “свинячий” грип, “Вікторія” (A/H3N2), а також новий
штам грипу – B/“Массачусетс”-2012. Загалом
надзвичайних подій, епідемій, пандемії фахівці ВООЗ на цей епідсезон не прогнозують.
Як передбачається, в Україні хвиля підйому рівня захворюваності на грип очікується
на початку січня.
У зв’язку з наближенням епідемічного сезону
2013-2014 року, з метою забезпечення безперебійної
роботи залізничного транспорту, зменшення випадків
захворювань із тимчасовою втратою працездатності,
своєчасного виконання заходів із профілактики грипу
серед залізничників керівництво залізниці подбало
про придбання протигрипозної вакцини для проведення специфічної імунізації у трудових колективах магістралі. За інформацією медичної служби залізниці,

цього року закуплено 9442 дози вакцини, що входить
до переліку актуальних сезонних вакцин проти грипу,
рекомендованих ВООЗ для країн північної півкулі.
– Львівська залізниця традиційно однією з перших в Україні розпочинає щорічну реалізацію програми імунізації персоналу проти грипу, – наголошує
начальник медичної служби залізниці Володимир
Янчинський.
За його словами, нині всі лікувально-профілактичні заклади магістралі отримали вакцину, а з понеділка,
14 жовтня, розпочнеться щеплення. Насамперед процедуру імунізації проти грипу пройдуть ті залізничники, чия робота безпосередньо пов’язана з безпекою
руху поїздів, обслуговуванням пасажирів, та особи з
“групи ризику”, які через виробничу потребу найбільше
контактують із хворими на грип: члени локомотивних
бригад, провідники пасажирських вагонів та приміських поїздів, працівники вокзалів, у т.ч. квиткові касири,
станційні працівники (складачі вагонів), ревізори, працівники апарату управління, медичні працівники.
Як наголосив начальник медичної служби
Володимир Янчинський, на залізниці щеплення відбудеться в доепідемічний період (щонайменше за місяць
до прогнозованого підйому рівня захворюваності). До
цього часу у залізничників уже виробиться імунітет до
цієї інфекційної хвороби.
Продовження теми на 2 стор.
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