НА ВАРТІ ЗАКОНУ

Нещодавно за ініціативи закарпатського прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері
у ВП “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” відбулася оперативна нарада, на якій розглянуто подання
прокуратури щодо роботи начальників
станцій з гарантування безпеки руху на
магістралі та запобігання смертельного травмування громадян на об’єктах
інфраструктури.
Під час наради керівники станцій Ужгород, Мукачево, Чоп, Королево,
Батьово, Виноградово, Хуст та Берегово
поінформували, що використовують право
розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення за порушення правил безпечної
поведінки, зокрема за перехід через колії
у невстановлених місцях, лише у межах
підпорядкованих станцій. Разом із тим для
уникнення нещасних випадків працівники
станцій спільно зі стрільцями підрозділів
воєнізованої охорони здійснюють рейди, під
час яких виявляють порушників і на підставі
справ про адміністративні правопорушення

накладають на них адміністративні стягнення. Крім того, на території станцій черговий
апарат постійно проводить оповіщення населення щодо заборони ходіння по коліях.
Про це інформують і знаки службових переходів та інформаційні плакати.
Варто також зазначити, що в усіх пасажирських, електро- та дизель-поїздах, на
станціях по гучномовному зв’язку постійно
проводиться інформування пасажирів про
правила безпеки на залізничному транспорті. На території дирекції проводяться перевірки стану освітлення територій станцій та
маршрутів проходу громадян, а працівники
щоквартально проходять інструктажі щодо
маршрутів службового проходу. Як результат упродовж першого півріччя 2014 року
кількість випадків невиробничого травматизму у підрозділах Ужгородської дирекції
залізничних перевезень суттєво зменшилася порівняно з минулим роком – 1 випадок
проти 6 відповідно. У цьому році на колії 1
особа зазнала смертельних травм. Торік
унаслідок порушення правил безпеки на залізничному транспорті зафіксовано 3 смертельні випадки.

Відповідно до вимог статті 19
Закону України “Про доступ до публічної інформації” запити на інформацію
громадяни можуть подавати на вибір
запитувача в усній, письмовій чи іншій
формі (поштою, факсом, телефоном,
електронною поштою). Запит може
бути індивідуальним або колективним.
Письмовий запит подається у довільній формі.
Приймання запитів та надання доступу
до публічної інформації здійснюється у спеціально відведеному місці – кабінеті прокурора Тернопільської прокуратури з нагляду
за додержанням законів у транспортній
сфері Яськів М. Ю., що знаходиться на 4-му
поверсі приміщення прокуратури за адресою м. Тернопіль, проспект С. Бандери, 6.
Робота зі запитувачами інформації проводиться у робочий час.
Запити на інформацію подаються на
тел./факс (0352)47-22-62, 47-21-59;
адресу
електронної
пошти:
transport@oblproc.gov.te.ua
Запит на інформацію має містити
(стаття 19 Закону):
1) ім’я (найменування) запитувача,

поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу
зв’язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або
вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо
запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запита у письмовій формі.
Із метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію
Генеральна прокуратура розробила відповідні форми запитів, які можна отримати
у кабінеті прокурора Тернопільської прокуратури з нагляду за додержанням законів у
транспортній сфері Яськів М. Ю. та на вебсайті.
У випадку, якщо з поважних причин
особа не може подати письмовий запит, їй
буде надана допомога в оформленні запита
відповідальним працівником відділу забезпечення доступу до публічної інформації,
який обов’язково зазначає в запиті своє ім’я,
контактний телефон та надає копію запита
особі, яка його подала.
Інформація на запит надається безкоштовно.

ВАРТО ЗНАТИ

“Тихе полювання” на гриби – надзвичайно захопливе заняття. Приємно поблукати лісом, подихати свіжим повітрям і, звичайно ж, наповнити
кошик симпатичними боровиками й маслюками...
Але сумна статистика змушує бити на сполох.
Уже в цьому році у Львівській області з діагнозом “отруєння грибами” госпіталізовано 5 осіб.
На щастя, обійшлося без фатальних наслідків.
Найбільша кількість випадків отруєння грибами припадає на липень-жовтень. Як показує аналіз, однією з основних причин отруєння є зневажливе ставлення людей до
санітарно-просвітницької інформації та попереджувальних
заходів про небезпеку грибів. Більшість отруєнь сталися
через вживання пластинчатих отруйних грибів (насамперед
блідої поганки), які помилково сприймаються за їстівні печериці та сироїжки. Характерними розпізнавальними ознаками блідої поганки є бульбоподібне стовщення і комірець
у нижній частині ніжки. Отруєння також можуть спричинити
їстівні гриби, які не пройшли належної термічної обробки
або виросли на забруднених територіях чи уздовж залізничних та автомобільних шляхів.
Як стверджують фахівці, нерідко отруюються грибами,
які більшість досвідчених грибників спокійно кладуть до
кошиків. Помилитися ж можна, якщо збирати дуже молоді
плодові гриби, у яких ще не проявилися їхні морфологічні
ознаки.
Характерні ознаки отруєння – нудота, блювота, біль
у животі, розлад шлунку, підвищення температури тіла
– з’являються через 30-60 хвилин після вживання неякісних страв зі сироїжок, недоварених осінніх опеньків, сатанинських грибів, несправжніх дощовиків. Такі отруєння
здебільшого не призводять до летальності, однак можуть
мати серйозні наслідки для системи травлення, тому легковажити не можна.
Такі симптоми, як галюцинації, розлад або втрата
свідомості, порушення дихання та серцевої діяльності,
з’являються через пів-дві години після вживання червоних
мухоморів, волоконниць, отруйні речовини яких вражають
нервову систему. Людина захлинатиметься від нападів сміху і потерпатиме від галюцинацій. Може навіть знепритомніти. Якщо постраждалому не надати медичну допомогу у
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перші години, то врятувати його життя буде складно.
Найбільш отруйними є токсини блідої поганки, мухоморів
білого і смердючого, сморжів і деяких інших грибів. Їхня підступність полягає у тому, що отрута, потрапивши до шлунка, упродовж тривалого часу (до 3-х діб) може не викликати
жодних симптомів. Ознаки отруєння можуть проявитися
лише тоді, коли у шлунку не залишиться жодного сліду від
грибів, а людина вже й забуде, що їх їла. Запаморочення,
нудота, сильна спрага, судоми, посиніння губ, нігтів, похолодіння рук та ніг – усе це виникає, коли отруйні речовини
досягнуть мозку.
До смертельно небезпечних грибів належить і свинушка тонка. Цей гриб, який занесено до світового списку
смертельно отруйних, спричиняє в окремих людей сильну
алергічну реакцію, що призводить до захворювання крові.
При отруєнні людина за два тижні може померти. Отруєння
цими неїстівними грибами переважно є смертельним навіть при своєчасному зверненні за медичною допомогою.
Смертельною вважається навіть мінімальна доза отрути.
Тому обов’язково треба мити руки після дотику з грибами.
Немало випадків, коли отрута передавалася на інші продукти через немиті руки.
Найбільше насторожує медиків те, що серед отруєних
грибами хворих є діти навіть однорічного віку, врятувати їх
вдається дуже рідко. Варто пам’ятати, що страви з грибів
є важкими для перетравлення. Їх не повинні вживати діти,
люди зі захворюваннями шлунково-кишкового тракту, печінки чи з хронічними захворюваннями інших внутрішніх
органів.
За перших ознак отруєння необхідно терміново звернутися за медичною допомогою. Не можна займатися самолікуванням, адже чим більше токсинів потрапить у кров,
тим важчим буде перебіг отруєння. До приїзду “швидкої
допомоги” шлунок промивають 1-2 л сольового розчину
або розчином марганцівки. Необхідно пити багато рідини.
Якщо після цього відчутне полегшення, заспокоюватися не
можна, воно може бути тимчасовим. Лікарська допомога
потрібна обов’язково! Залишки грибів викидати не можна.
Їхній аналіз допоможе лікарям швидше визначити вид отрути, яка потрапила в організм.
Щоб запобігти отруєнню грибами, найкраще взагалі відмовитися від споживання дикорослих грибів, а споживати
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штучно вирощені печериці, гливи, купуючи їх у магазинах. У
жодному випадку не годуйте грибами дітей. У дитини нема
ще тих ферментів, які дозволили б розщепити та перетравити гриби. Батькам належить стежити за малюками під час
прогулянок у лісопаркових зонах, адже діти можуть там зірвати та з’їсти отруйний гриб.
Якщо ви все ж пішли до лісу збирати гриби, то не кладіть
у кошик ті, які не знаєте; остерігайтеся пластинчатих грибів;
не збирайте старих, перезрілих або дуже молодих грибів,
у яких нечітко виражені морфологічні ознаки; не збирайте
гриби, що ростуть у міських парках, скверах, на подвір’ях,
поблизу автомобільних або залізничних шляхів, на радіаційно забруднених територіях, адже гриби накопичують
отруйні речовини і стають непридатними для їжі. Під час
посухи грибів краще не брати взагалі. У спекотну погоду змінюється обмін речовин в організмі гриба, він втрачає воду,
накопичує токсини. Уважно перевірте зібрані гриби перед
тим, як починати готувати страву або робити заготівлі. Не
вживайте сирих грибів. Відібрані гриби спочатку промийте
та відваріть декілька разів (не менше трьох) у підсоленій
воді впродовж 30 хвилин. Готові страви з грибів зберігайте
на холоді в емальованому посуді, але не більше доби.
Не застосовуйте “домашніх” методів визначення отруйності грибів із використанням цибулини або срібних ложок
– вони помилкові. Срібло темніє від взаємодії з амінокислотами, які є і в їстівних, і в отруйних грибах, а колір цибулі
змінюється під впливом ферменту тирозинази, який також
міститься в усіх грибах. Тож якщо ви бажаєте здоров’я собі
і близьким, будьте обережними: гриби “не пробачають” помилок і легковажності.
Олена УЛАШИНА,
заступник начальника відділу санітарного нагляду
та адміністративних послуг управління
на Львівській залізниці ГУДСЕСЗТ
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