ВАРТО ЗНАТИ

ПРИВІТАННЯ

Колектив служби колії вітає головного бухгалтера
ВП “Сарненська дистанція колії”

Ларису Никифорівну ЖИДЕЦЬКУ
із 50-річчям!
Бажаєм Вам сонця на життєвій ниві
І вірних друзів завжди на путі,
Хай усе, що потрібно людині,
Супутником буде у Вашім житті!
Нехай квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі мрії,
І доля посилає многа літ
Здоров’я, щастя, радості й надії!

І

з початком сезону відпусток ми
починаємо обирати місце для
літнього відпочинку. Поїздка
до Криму цього року є вельми проблематичною, тому хтось обере
морське узбережжя інших держав,
хтось гайне у Карпати, а комусь,
можливо, закортить екзотики
спекотних тропіків. Якщо вас приваблює останній варіант, радимо
пам’ятати, що, окрім приємного
відпочинку, у цьому кліматичному
поясі на туристів можуть чатувати
і неприємні несподіванки, зокрема
небезпечні і нетипові для європейського континенту хвороби.
За інформацією Всесвітньої
організації охорони здоров’я, у
першому кварталі 2014 року в країнах Західної Африки зафіксовано
збільшення випадків захворювання геморагічною лихоманкою
Ебола. Кількість підтверджених
та випадків із підозрою на цю хворобу серед населення зросла до
112 осіб, із яких 70 – померли. Два
випадки підозри зареєстровані серед працівників закладів охорони
здоров’я. Випадки підозри на захворювання лихоманкою Ебола
також зареєстровані в країнах, що
межують із Гвінеєю.
Це захворювання найчастіше
зустрічається в тропічних регіонах.
У країнах Європи його, як правило,
виявляють у людей, які нещодав-

Дружина Мирослава, син Роман, дочка Ольга, зять Андрій
та вся велика родина вітають люблячого чоловіка
та турботливого батька
но повернулися з тропіків.
Геморагічна лихоманка Ебола
поширюється при контакті з інфікованими тваринами, людьми або
комахами. Нині не існує ліків, за
допомогою яких можна вилікувати геморагічну лихоманку, є лише
кілька типів вакцини для захисту від цих захворювань. Доки не
розроблені більш ефективні вакцини й ліки, найкращим засобом є
профілактика.
Ознаки та симптоми вірусної
геморагічної лихоманки Ебола
виявляються з високою температурою, хронічною втомою, запамороченнями, болями у м’язах,
загальною слабкістю. У важких
випадках геморагічна лихоманка
Ебола може викликати крововилив у внутрішніх органах або під
шкірою, а також кровотечу з рота,
очей і вух.
Симптоми загрозливих для

життя станів при геморагічній лихоманці – шок, порушення роботи
нервової системи, кома, спазми,
ниркова недостатність.
Аби убезпечитися від цієї небезпечної недуги, найкраще звернутися до лікаря перед поїздкою
в тропічні країни, щоб зробити
щеплення й отримати професійну консультацію. Якщо симптоми
геморагічної лихоманки з’явилися
після повернення з подорожі, радимо негайно звернутися до лікаря-інфекціоніста. Фахівець зможе
швидше поставити правильний
діагноз і зарадити хворобі.
Не
радимо
займатися
самолікуванням.
Лілія НИЧИПОРЧУК,
заступник начальника
санітарно-карантинного відділу
управління на Львівській залізниці
Головного управління ДСЕС
на залізничному транспорті

АКЦІЯ ТРИВАЄ

Триває благодійна акція допомоги українській армії, оголошена на Львівській
залізниці з ініціативи дорожньої профспілкової організації та благодійного фонду
“Спілчани”. За словами директора фонду
Миколи Сернецького, станом на 29 квітня на
рахунок фонду надійшло 77 тисяч гривень.

– Приємно, що залізничники відгукнулися на заклик про допомогу нашим військовим. Оскільки акція
триває, то є сподівання, що коштів буде більшати,

– зазначає Микола Сернецький. – Адже наша армія має гострі потреби у багатьох важливих речах.
Оперативному командуванню військового округу
“Північ” підпорядковано понад 70 військових частин у
14 областях України. Тому, не чекаючи накопичення
більшої суми, перекажемо частину зібраних коштів на
рахунки, надані оперативним командуванням.
Залізничники підтримали корисну і почесну
справу – допомогу українській армії. Тож хочу ще
раз звернутися не лише до працівників магістралі,
а й до всіх, хто читає залізничну газету, із проханням не залишатися осторонь, а долучатися
коштами до цієї благородної акції. Будемо вдячні за будь-яку суму, переказану на рахунок фонду
“Спілчани” для потреб української армії. Через газету
“Львівський залізничник” будемо регулярно інформувати читачів про те, скільки надійшло коштів від
юридичних та фізичних осіб.
Запрошую всіх небайдужих виявити свою громадянську позицію і допомогти армії.
Рахунок благодійного фонду “Спілчани”
р/р 26002000019525 ПАТ «Креді Агріколь Банк»
300614
ЄДРПОУ 26484113

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

● Приміський квиток ф.4 №006177, виданий ВП
“Рівненська дирекція залізничних перевезень” у 2013 р.
ДРЕБОТУ М.С.
● Посвідчення ЛВ №489510, видане ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2013 р. КОТУ І.Т.
● Приміський квиток ф.4 №011880, виданий ВП “Пасажирське
вагонне депо Львів” у 2013 р. ГРІБОВУ М.М.
● Приміський квиток ф.4 №013152, виданий ВП
“Локомотивне депо Львів-Захід” у 2013 р. ДАНИЛІВУ В.М.
● Посвідчення ЛВ №547405, видане ВП “Пасажирське вагонне депо Львів” у 2013 р. ДЕДІ В.Г.
● Приміський квиток ф.4 №005034, виданий квитковим
бюро ст. Ужгород у 2013 р. КАРТАШОВУ Є.Г.
● Посвідчення ЛВ №529128, видане ВП “Рівненська дистанція водопостачання” у 2013 р. ХМАРИНІ О.Р.
● Посвідчення ЛВ №528581, видане ВП “Будівельно-монтажний поїзд №908” у 2013 р. ПАШКУ А.Й.
● Посвідчення ЛВ №419131, видане ВП “Івано-Франківська
дистанція колії” у 2011 р. ГРЕЧАНЮКУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №464014, видане ВП “Станція Львів” у

2012 р. ГОРОДНИЦЬКОМУ Т.Р.
● Посвідчення ЛВ №391167, видане ВП “Моторвагонне
депо Коломия” у 2011 р. ДЕМ’ЯНЧУКУ Р.М.
● Посвідчення ЛВ №446989, видане ВП “Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №3” у 2010 р.
ТКАЧУК Н.В.
● Посвідчення ЛВ №518284, видане управлінням
Львівської залізниці у 2013 р. МАСЛЯНОМУ Я.В.
● Посвідчення ЛВ №544902, видане ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” у 2014 р. КАТАН Н.Л.
● Посвідчення ЛВ №506932, видане ВП “Рівненська дирекція залізничних перевезень” у 2014 р. ГОДУНКО О.М.
● Посвідчення ЛВ №310671, видане ВП “Локомотивне
депо Львів” у 2012 р. БУКУ Б.П.
● Посвідчення ЛВ №482282, видане ВП “Пасажирське вагонне депо Чернівці” у 2013 р. БІРИШУ В.Д.
● Посвідчення ЛВ №433929, видане ВП “Станція Ковель”
у 2010 р. ІВАНОВИЧ О.М.
● Посвідчення ЛВ №538238, видане ВП “Дистанція сигналізації та зв’язку ст. Львів” у 2013 р. УШАКОВІЙ Ю.С.

Ігоря Івановича ХОВАЛКА
із ювілеєм!
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять в далеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа!
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!
Колектив дільниці контрольно-вимірювальних приладів
локомотивного депо Львів-Захід вітає свого колегу

Ігоря Івановича ХОВАЛКА
із 50-річчям!
Ваша енергія, мудрість та сила
Хай не згасають ніколи з літами!
Душа ж Ваша, чиста, велика й красива,
Та посмішка щира хай буде між нами!
Здоров’ям міцніти, життям радіти,
Хай радість приносять онуки і діти!
Хай Ваша родина росте, розквітає,
На добрі діла хай Господь наставляє!

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного вузла вітає
колишніх працівників, ветеранів праці
із 80-річчям!

Івана Михайловича ХАРЕВИЧА
із 60-річчям!

Олега Вікторовича МАТЯКІНА
Хай Вам сонечко світить, а серце співає,
Хай печаль дороги до серця не знає!
Хай щастя буде у Вашому домі,
І радість хай з Вами буде завжди!
ОГОЛОШЕННЯ

У зв’язку з ремонтними роботами на пішохідному мості та на
сортувальних коліях станції Львів із 12 до 30 травня 2014 року
рух через пішохідний міст у напрямку локомотивного депо ЛьвівЗахід буде закрито.
ПОГОДА

Упродовж 2-8 травня на більшій частині території залізниці очікується мінлива погода. У п’ятницю переважно вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер помірний, поривчастий. Температура вночі 5-10°,
вдень 18-23° тепла, у горах 15-20° вище нуля. У суботу хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер помірний, поривчастий. Температура вночі 4-10°, вдень 12-17°, на Івано-Франківщині,
Буковині до 19° тепла, на Закарпатті 17-22° вище нуля. У неділю рясні
дощі поширяться з південного сходу на решту території залізниці. У
високогір’ях можливий сніг. Вітер помірний, поривчастий. Температура
вночі 3-8°, на Закарпатті до 10° тепла, у горах на поверхні ґрунту місцями заморозки до 2°, вдень 7-12°, на Закарпатті, Івано-Франківщині,
Буковині 10-15° вище нуля.
У понеділок часом невеликі, місцями помірні дощі, у горах – із мокрим снігом. Вітер помірний, поривчастий. Температура вночі від 0 до 5°
тепла, у горах місцями до 3° морозу. Вдень 8-13°, на Закарпатті до 15°
тепла. У вівторок місцями невеликий дощ. Температура вночі 5-10°,
вдень 16-21° тепла, на Буковині 13-18° вище нуля.
Надалі переважно без опадів. У середу вночі від 0 до 5° тепла, у
горах на поверхні ґрунту, а місцями і в повітрі при проясненнях можливі
заморозки до 2°. Вдень 15-20°, на Закарпатті 18-21° тепла. У четвер
вночі 5-10°, вдень 18-23° вище нуля.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

