Питанню охорони та безпеки праці на транспорті надається особлива увага. У залізничній галузі діє чітка
система контролю за дотриманням вимог безпеки праці,
розроблений та реалізовується комплекс заходів із поліпшення умов праці на робочих місцях тощо. Львівська залізниця щороку активно бере участь у Всесвітньому дні
охорони праці, який відзначається 28 квітня у понад 100
країнах світу.
Цьогоріч у рамках проведення
Всесвітнього дня охорони праці
залізничники спільно з фахівцями Державної інспекції нагляду у
машинобудуванні, на транспорті
та у зв’язку провели ряд заходів,
серед яких спільна нарада, де
предметно обговорено засоби та
методи профілактики випадків
виробничого та невиробничого
травматизму, професійної захворюваності тощо.
Для залізничників це зокрема
якісні медичні періодичні та попередні (при прийомі на роботу)
огляди працівників; проведення у

структурних підрозділах конкурсів
на краще робоче місце, виробничу дільницю (бригаду), кращого
працівника із заохоченням переможців у цих номінаціях. Крім
того, відбулися огляди-конкурси
на краще підприємство з охорони
праці серед структурних підроз-
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ділів, яке забезпечило у 2012 році
якісне функціонування системи
управління охороною праці. За
їх підсумками за активну участь у
заходах, присвячених Дню охорони праці, впровадження передових систем управління охороною
праці, підвищення рівня безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища визначено і заохочено
кращі трудові колективи, керівників підприємств, голів профспілкових організацій.
Варто відзначити, що серед дієвих способів загострення уваги на питаннях охорони

праці є дитяча творчість. Із цією
метою відповідно до спільного наказу керівництва залізниці
та територіального відділення
Держгірпромнагляду у Львівській
області з нагоди Всесвітнього
дня охорони праці було організовано конкурс дитячого малюнка

“Охорона праці очима дітей”. Діти
залізничників із усіх областей, які
об’єднує Львівська магістраль,
активно включилися у проведення конкурсу, а понад 50 робіт
узяли участь у фінальному етапі
творчого змагання. За словами
організаторів конкурсу, саме діти
залізничників у своїх роботах
виявили неабияку обізнаність у
специфіці питань охорони праці
на залізниці та ризиках, що присутні у цій сфері. Відтак малюнки,
виконані у формі агітаційного плаката, стосувалися не лише питань
охорони праці на виробництві, а й
безпечної поведінки на об’єктах
залізничної інфраструктури.
За підсумками заключного
етапу конкурсу дитячого малюнка “Охорона праці очима дітей”
третім місцем у молодшій віковій
групі журі відзначило малюнок 8річного львів’янина Олександра
Бриги, батьки якого працюють у
ремонтно-експлуатаційному вагонному депо Клепарів. У старшій
віковій групі трійку призерів за-

мкнула робота 13-річної Йоанни
Варварич із Дрогобича, доньки
слюсаря-сантехніка ремонтного
вагонного депо Дрогобич.
Лауреатами дитячого творчого змагання на тему “Охорона
праці очима дітей” стали вихованці Рівненської дитячої залізниці Ілля Гай і Тарас Булій, а

також Валерія Ковальова з Чопа
та львів’янка Марія Андріївська.
Організатори конкурсу відзначили
переможців та призерів подяками і
подарунками.
Підготував Андрій ВЕЗДЕНКО
На фото: конкурсні роботи
призерів та лауреатів
творчого змагання
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