ПРО ГОЛОВНЕ

Р

ання зима із рясними снігопадами, на яку, за
твердженням народних оракулів, ще на початку осені вказувала низка прикмет, схоже,
не поспішає у подорож зі своїх північних володінь.
Більше того, синоптики прогнозують, що справжня
зимова погода прийде в Україну приблизно у середині грудня. Попри це, вже традиційно наприкінці
жовтня на залізниці відбулися огляди снігоприбиральної та снігоочисної техніки. На станції Скнилів
свою техніку представили підрозділи служби колії,
що розташовані на території Львівської дирекції
залізничних перевезень.

Комісія у складі першого заступника начальника залізниці Олександра Єфіменка, головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці Володимира
Чернеги, начальника Львівської дирекції залізничних
перевезень Ярослава Федака, начальника служби колії
Романа Черніцького та фахівців колійного господарства
ретельно оглянула техніку, перевірила її справність та
оцінила готовність до роботи в суворих зимових умовах.
Підбиваючи підсумки огляду, перший заступник начальника залізниці Олександр Єфіменко зазначив, що
підрозділи старанно підготували снігоприбиральну та снігоочисну техніку до роботи взимку.
Закінчення на 2 стор.

ÍÀ ÃÐÈÏ ÏÎÊÈ ÙÎ ÍÅ ÕÂÎÐIªÌÎ
тиждень на ГРВІ захворіла 641 особа, питома вага дорослого населення становить
44,3%. Захворюваність серед дітей віком до
17 років упродовж тижня також знизилася.
Захворюваність серед працівників залізниці впродовж звітного періоду становить 182 випадки. За віковим розподілом
найбільша питома вага хворих на ГРВІ – у
віковій групі 30-64 роки (87,3%).
Випадків захворювання на грип серед
працівників Львівської залізниці за тиждень
не зареєстровано. Разом із тим на магістралі
завершується проведення профілактичних
щеплень проти грипу. Загальна кількість вакцинованих становить 9217 осіб.

ÍÅËÅÃÀËÜÍÓ ÇÁÐÎÞ ÒÀ ÁÎªÏÐÈÏÀÑÈ – ÊÐÀÙÅ ÇÄÀÒÈ
Упродовж листопада 2013 року на
території обслуговування лінійного
відділу міліції на ст. Львів УМВСУ на
Львівській залізниці триває місячник
добровільної здачі зброї, боєприпасів,
спеціальних засобів та вибухових
матеріалів.
Транспортні правоохоронці наголошу-

(Закінчення на 5 стор.)
Реклама

АКТУАЛЬНО

Епідемічна ситуація із захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні
інфекції (ГРВІ) в Україні відповідає середньорічним показникам пори року та
не перевищує епідемічні пороги на усій
території держави.
За інформацією управління на
Львівській залізниці Головного управління
Держсанепідслужби на залізничному транспорті, на Львівській залізниці за результатами щотижневого моніторингу зафіксовано
зниження кількості випадків захворювань
на ГРВІ на 4,1% у порівнянні з минулим
тижнем. Показники захворюваності перебувають на сезонному рівні. За звітний

Професійне свято залізничники Львівської магістралі за
гарною традицією починають з урочистої літургії у храмах.
Керівництво залізниці та дорожньої профспілкової організації, працівники управління залізниці з нагоди свята завітали
в Архікатедральний собор святого Юра, де спільною молитвою подякували Господу за високе покликання до почесної
і важливої професії залізничника, попросили здоров’я, сил
і наснаги для майбутньої праці та вшанували пам’ять усіх,
хто впродовж понад 150 років своєю працею творив історію
залізниці. Із Днем залізничника усіх щиро привітав настоятель храму отець Роман Кравчик. Він поблагословив багатотисячний колектив залізничників на подальшу працю і рясно
окропив присутню залізничну громаду свяченою водою.
Продовжуючи традиційні заходи, делегація залізничників на чолі з начальником Львівської магістралі Богданом
Піхом відвідала Личаківський цвинтар, де поховані колишні керівники залізниці. На могилах Георгія Пороха та
Марата Грабського залізничники запалили свічі пам’яті і
поклали квіти.

ють: громадяни, які впродовж цього періоду
звернуться до лінійного відділу на ст. Львів
за адресою м. Львів, вул. Чернівецька, 2
із заявою про добровільну здачу зброї,
боєприпасів, спецзасобів та вибухових речовин, що зберігаються без законних на те
підстав, будуть звільнені від кримінальної
та адміністративної відповідальності.

