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Дорогого  і люблячого, доброго, чуйного, турботливого брата,
вуйка Богдана Михайловича Комарницького,  жителя с. Комар-
ники, з ювілеєм – 60-річчям від дня народження, яке він
відзначав 18 березня, щиро вітають сестри Емілія і Катерина з
сім’ями, брати Михайло і Микола з сім’ями і бажають дорогій
їм людині неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я без
ліку і довгого- довгого щасливого віку під Господнім благосло-
венням!

Зичимо Тобі кожен день зустрічати з усмішкою і впевненістю.
Гарних слів не буває багато,
Якщо щирі та світлі вони.
З особистим вітаємо святом
У весняні погожі ці дні.
Хай доля Тобі шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Хай Матір Божа завжди охороняє,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

Дорогого, коханого чоловіка, турботливого і люблячого татуся
і дідуся, жителя с. Комарники Богдана Михайловича Комар-
ницького від щирого серця вітають з 60-літнім ювілеєм  дружи-
на Любомира, син Михайло з дружиною Мар’яною, доньки
Людмила і Оксана, зяті Андрій і Ростислав, онуки Соломія, Ан-
ічка, Іринка та Іванко, Юля і Марічка.

Вони бажають ювілярові міцного здоров’я, великого людсь-
кого щастя, Божої опіки на довгій життєвій дорозі. Нехай Божа
милість і благословення зросять Ваше життя на многая і бла-
гая літ!

Роки летять, мов лебеді у вирій,
Життя іде – його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі,
Ще до 100 років зичимо прожить.
Хай будуть поруч віра і надія
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють.
Хай Мати  Божа  від біди оберігає,
В душі  панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!

Щиросердечно вітаємо із 60-річним юві-
леєм дорогого свата, жителя с. Комарники
–  Богдана Михайловича Комарницького.

З нагоди прекрасного ювілейного  свята
бажаємо Вам, шановний ювіляре,  міцного
здоров’я, довголіття, сімейного затишку,
благополуччя, втілення усіх життєвих планів,
довгих, мирних  і щасливих років життя під
Господньою опікою.

Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба.

Хай обминають дім Ваш тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть до-

роги.
Щоб серце завжди зігріва-

ло тепло,
Щоб завжди в душі пану-

вало добро.
Краси і наснаги, здо-

ров’я – без ліку
І довгого, довгого

щедрого віку!
З повагою – свати

Осовські з Гусного.

Стати священником – не честь і не привілей, а служіння. Так
уже  25 років служить Богові і нашій громаді  настоятель церк-
ви Святого Духа, митрофорний протоієрей, о. Йосиф Погра-
ничний. Ми дуже раді, що маємо такого духовного наставника,
який зможе підтримати у складний час чи розділити радість,
допомогти мудрою порадою, проявити щире співчуття, чуйність,
увагу до всіх наших справ, усіх проблем.

Вітаючи Вас, шановний отче Йосифе, з прекрас-
ним 60-річним ювілеєм, щиро дякуємо Вам за
Ваші  молитви і старання, за тепло, затишок і
благодать, що панують у стінах храму, в якому
Ви служите Господу і  своїм парафіянам. Дай
Боже Вам ще довгих років служіння на ниві
Христовій у доброму здоров’ї, радості, мирі,
любові і спокою. Многая  і благая Вам літ!

Із ювілеєм Вас щиро вітаєм,
Міцного здоров’я – на сто літ ба-

жаєм!
А також людського тепла і добра,
Щоб щедрість завжди в Вашім серці жила.
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від бід вберігає молитва свята.
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас і родини – на довгі літа!
 З повагою – виконавчий комітет, депутатський корпус та ко-

лектив Верхньояблунської сільської ради.

Люблячу дружину, матусю, дочку, невістку Лесю
Романівну Славич, жительку с. Завадівка, яка
сьогодні, 20 березня, святкує своє 30-річчя,  сер-
дечно вітають чоловік Дмитро, сини Владислав
та Павлик, батьки Марія та Роман, свекра Люд-
мила з сином Денисом і
бажають їй міцного здоро-
в’я, як джерельна кар-
патська вода, родинного
тепла, шани від людей,
любові від рідних,
здійснення усіх задумів і
починань.

Нехай промінчик сонця
у цей день

Тебе розбудить ніжним
поцілунком.

Нехай любов близьких
Тобі людей

Для Тебе буде кращим
подарунком.

Хай  щастя  усміхається Тобі,
І успіх супроводжує у справах.
Хай будуть у житті лиш дні  ясні,
А доля милосердна і ласкава!

ЩОБ УКРАЇНУ ЛИХО ОБМИНУЛО,
мусимо дотримуватися всіх настанов та застережень медиків

Не дивлячись на те, що впродовж останніх тижнів нас  наполегливо попереджають про
можливість масштабного інфекційного розповсюдження коронавірусу в Україні, ми через власну
байдужість нехтуємо цими актуальними застереженнями, не розуміючи, що таким чином
піддаємо загрозі себе самих, своїх рідних та близьких, і взагалі  оточуючих.

Диву-даєшся, що у зв’язку з введенням карантину та забороною торгівлі в  магазинах, де реалізову-
ють товари не першої необхідності, деякі власники все ж відкривають заклади, маючи переконання
напевно, що їх заборона не стосується. Реагувати в цьому контексті мала б поліція, але наразі вона
тільки попереджає непослушних підприємців, хоч уже в найближчій перспективі за такі серйозні пору-
шення на них будуть накладати штрафи. А вже зараз у нашому місті зорганізовано групу молодих
людей, які фотографують ті магазини, які порушують режим карантину, з тим, щоб відправити фото в
контролюючі органи не лише районного масштабу, а навіть обласного й всеукраїнського. І, по правді
кажучи, таких небайдужих ентузіастів треба вітати. Як кажуть, не розуміємо по-доброму, то нехай буде
по закону.

А тим часом, допоки нехтуємо всіма правилами та настановами, що пов’язані з карантином, в
Турківській ЦРЛ, станом на 19 березня, перебуває 5 осіб з важкою формою пневмонії. Їм медики
надають інтенсивну допомогу. Проблемою є те, що медики ще й досі не мають в достатній кількості
засобів захисту, що потрібні під час догляду за інфікованими хворими, та дезинфікуючих засобів. А якщо
коронавірусна небезпека таки буде зафіксована на Турківщині, їх знадобиться чимало. Невелика сума
коштів (25 тис. грн.) , виділена  районною владою для придбання засобів захисту, може виявитися
краплею в морі. Держава, на жаль, у плані забезпечення ними медиків, зокрема на Турківщині, наразі
не проявляє активності. А тому адміністрація КНП «Турківська ЦРЛ», враховуючи катастрофічну неста-
чу засобів захисту, звертається і просить небайдужих громадян, бізнесменів, керівників установ допо-
могти у придбанні засобів захисту. Кошти можна переказати за такими реквізитами: UA
183257960000026005300147464 ЗКПО – 01997030 МФО – 325796 КНП «Турківська ЦРЛ». Похваль-
но, що вже є перші внески   для цієї благородної справи. Півтори тисячі гривень з власних заощаджень
виділив на допомогу медикам відомий на Турківщині громадський активіст, учасник АТО Євген Стерля-
ніков. Що ж, можливо його  благодійний вчинок стане добрим прикладом для інших.

Якщо у медиків будуть засоби індивідуального захисту, то вони, зрозуміло, готові до боротьби з
коронавірусом. Про це йшлося на недавній нараді керівників структурних підрозділів лікарні, яку провів
директор КНП «Турківська ЦРЛ»  Костянтин Коробов. Відповідно, видано наказ про оголошення каран-
тину в закладах охорони здоров’я Турківського району, де прописано дії медичного персоналу в разі
епідемії та режим роботи медичних закладів. Визначено й алгоритм, за яким потрібно працювати  в
разі розповсюдження інфекції.

Окрім того, що ми маємо щодень, щохвилини робити все можливе, щоб уберегти себе від коронаві-
русу, мусимо зібратися й допомогти захистити Турківщину. І тут надзвичайно актуально звучать слова,
виписані кимось з лікарів: «Ми залишаємось на роботі заради вас. Залишайтесь вдома заради нас».
Це до того, щоб ми всі розуміли необхідність дотримання карантинних заходів. Не нехтували елемен-
тарними правилами. Дасть Бог, що нас обмине ця небезпечна інфекція, але все ж маємо  розуміти, що
береженого  Бог береже.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

У зв’язку із карантинними заходами, обсяг «Бойківщини»
тимчасово зменшено. Сподіваємося, що це – не надовго, і вже

після 3 квітня, дасть Бог, завершиться карантин, і в нас усе буде
добре, газета «Бойківщина» виходитиме у звичному форматі.
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19 березня свій ювілейний день народження відзначив
люблячий, добрий, ніжний, турботливий та найкращий у світі
чоловік, батько, дідусь, житель с. Нижня Яблунька Василь
Дмитрович Хорт.

Сердечно вітаємо Вас, рідний, із зо-
лотим ювілеєм – 50-річчям від дня
народження. Бажаємо, аби Господь
дарував Вам щастя, здоров’я, добро,
радість, свою опіку і благословення на
довгі, щасливі і мирні роки життя.

Вам сьогодні, рідний, – 50!
Із вдячністю ми хочемо вітати
Вас за мудрість батьківських по-

рад,
За вміння всім завжди допомага-

ти.
За приклад чоловіка й сім’янина,
І за могутні руки золоті.
Хай буде щедрим ювілейне свято!
Здоров’я Вам, любові і добра!
З любов’ю – дружина Галина, дочка Світлана, зять Андрій,

внучка Марічка, син Дмитро, невістка Марія,  теща Калина,
свати і вся велика родина.

Дорогого, люблячого брата, жителя с. Комарники Володи-
мира Йосиповича Комарницького щиросердечно вітають з
днем народження брати та сестри з сім’ями. Рідні бажають
йому міцного здоров’я, достатку, радості та удачі. Нехай очі
світяться щастям, вдома чекає любляча сім’я, а робота при-
носить лише радість.

Сьогодні свято у Тебе – ми знаємо.
І щиро Тебе вітаємо.

Бажаємо жити довго й щасливо,
Щоб кожен день був подібний на диво.

Щоб сонце і зорі плекали тепло
І завжди здоров’я у Тебе було.

Хай діти приносять Тобі тільки
радість,

Дорогу до хати забуде хай старість.
Живи у здоров’ї, у щасті, у силі,
Літа проти Тебе хай будуть безсилі.
Щоб смутку не знав Ти, ми просимо

долю
Добра Тобі, радості, рідний, доволі.

Ми просимо Бога з високого неба
Послати лиш те, що найбільш Тобі треба:
Тепла, розуміння,  поваги від світу –
На щастя, здоров’я, на многая літа!

Колектив Нижньояблунської сільської ради  щиросердеч-
но вітає із золотим ювілеєм вмілого керівника, добру, чесну,
щиру людину, сільського голову Василя Дмитровича Хорта і
бажає шановному ювіляру міцного здоров’я і оптимізму, сили
й енергії, успіхів у роботі і гарного настрою, любові від рідних
і близьких людей, Божого благословення.

Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі наші діла.
В здоров’ї – багатство, і радість, і

сила,
Бо більшого щастя на світі нема.
Хай обминають Вас тривоги.

Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога

Щасливо стелиться в житті!

Виконком та депутатський корпус Нижньояблунської
сільської ради   щиросердечно вітають із 50-річним ювілеєм
Нижньояблунського сільського голову Василя Дмитровича
Хорта.

Бажаємо Вам, шановний ювіляре,  міцного здоров’я, доб-
ра та миру, життєдайної енергії і сповнення усіх планів, стаб-
ільності і достатку, родинного благополуччя, Божого благо-
словення і  довгого-довгого щасливого
віку.

Здійснення мрій та задумів пре-
красних,

Любові, прагнення добро твори-
ти.

Бажаємо усе здійснити вчасно,
У диво вірити й життя любити!
Хай будуть поруч віра і надія –
Як два крила, що впасти не да-

дуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем вигра-

ють!

РЕЖИМ РОБОТИ З
ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

З огляду на вищевказане, 16
березня 2020 року у Турківській
районній державній адмініст-
рації було проведено позачер-
гове засідання комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій за учас-
тю служб району (Протокол по-
зачергового засідання районної
комісії з питань техногенно-еко-
логічної безпеки і надзвичайних
ситуацій від 16 березня 2020
року № 4).

На комісії було вирішено об-
межити доступ клієнтів до відділу
надання адміністративних по-
слуг та державної реєстрації рай-
онної державної адміністрації, а
окремим установам та організа-
ціям району запровадити дис-
танційний режим роботи праці-
вників. Закрито роботу закладів
громадського харчування та
торговельно-розважальних
центрів (крім аптек, автомобіль-
них заправочних станцій та про-
дуктових торговельних закладів).

Заборонені збори людей у гру-
пи більше 10 осіб, пересування
громадян між населеними пун-
ктами, а також в громадських
місцях без крайньої потреби,
запроваджено дистанційний

У зв’язку із пандемією коронавірусу у світі та обмежуваль-
ними заходами, введеними в Україні, відповідно до постанови
КМУ від 11 березня 2020 року № 211, на виконання протоколу
позачергового засідання обласної комісії з питань техноген-
но-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 15 березня
2020 року № 7, обмежено доступ до центрів обслуговування
клієнтів надавачів комунальних послуг, соціальних послуг та
центрів надання адміністративних послуг; запроваджено дис-
танційний режим роботи працівників та переведено обслуго-
вування клієнтів в онлайн режим.

режим роботи працівників,
переглянуто режим роботи гро-
мадського транспорту.

Турківська районна державна
адміністрація та Турківська рай-
онна рада переходять на режим
роботи з обмеженим доступом.
Закликаємо відвідувати устано-
ву лише для вирішення терміно-
вих та невідкладних питань. Усі
інші питання просимо вирішува-
ти за допомогою телефонного
зв’язку, електронним та звичай-
ним поштовими відправлення-
ми.

Контактні номери телефонів
Турківської районної державної
адміністрації: приймальня голо-
ви Турківської райдержадміні-
страції – 3-14-81, голови Туркі-
вської районної ради – 3-14-92.
Телефони керівників структурних
підрозділів райдержадмініст-
рації, районної ради, окремих
служб району, установ та органі-
зацій району знаходяться у чер-
гових приймалень районної
державної адміністрації та рай-
онної ради та на веб-сайті рай-
держадміністрації.

Всі консультації та роз’яснен-
ня відділу надання адміністра-
тивних послуг та державної реє-

страції Турківської районної
державної адміністрації можна
отримати у телефонному ре-
жимі за номером 3-13-28, а та-
кож надіслати звернення на
електронну адресу:
tyrka.cnap@ukr.net.

Керівництво райдержадміні-
страції та районної ради працю-
ватиме у звичному режимі.

Заздалегідь приносимо виба-
чення за можливі створені не-
зручності.

Просимо зберігати спокій та
не поширювати паніку. У своїх
твердженнях використовувати
офіційні джерела інформації.

Віталій БАБЯК,
голова Турківської РДА.

З РОСИ І ВОДИ ВАМ,
ДУХОВНИЙ ПАСТИРЮ!

Три десятиліття тому молода людина, яка обирала для себе священичу стезю, наражалась
на величезну кількість прихованих пасток. Тепер –  проблеми інші. Потреба в священниках
велика –  храми будують, освячують і душпастирів не вистачає. Особливо досвідчених і духов-
но зрілих.

 Православні християни знають, що благодать Таїнства не залежить від особистості того,
через кого воно сходить на людину. Але кожний хоче сповідатися справжньому священникові,
а не збайдужілому требовиконавцеві.

Хто вони, сучасні священники? Як і чим живуть, як прийшли до Бога і до Церкви? Кожний – по-
різному.

Мимоволі згадується той день, коли отець Йосиф Пограничний, тепер уже митрофорний протоієрей,
сповнений енергії, ентузіазму і сил,  прибув  до нас на парафію. Нелегкий то був час. Тоді в нашому селі
була одна старенька церква, де почергово відбувалося богослужіння двох конфесій: православної і
греко-католицької. Були великі незручності і навіть конфлікти. Дякуючи Богу і священнику, який в той
час прийняв правильне рішення, звернувся до людей і сказав: «Давайте з Божою допомогою побудує-
мо церкву».

Будівництво храму розпочалося в 1999 р. Звичайно, було дуже нелегко. Скільки сили і праці о.
Йосифа було вкладено в цю благородну справу! Неодноразово йому
доводилося звертатися у різні інстанції для того, щоб роздобути буд-
матеріали. Інколи священник у сніговій і холод разом з прихожанами
їздив до лісу і працював нарівні з усіма. Був він одночасно і архітекто-
ром, і прорабом, і звичайним будівельником.

Пройшло небагато часу. І ось наша церква у 2014 році постала у
всій красі. Нею милуються не тільки парафіяни  нашого села, а й інші
прихожани. Красива, ошатна, прекрасно розписана красується вона
в центрі села. І найбільша заслуга в тому настоятеля храму о. Йосифа.
Люди вдячні йому за це, за його плідну працю на пастирській ниві ось
уже 25 років. А о. Йосиф переконаний, що віра – це його єдиний і
найважливіший помічник у житті  і плоди своєї невтомної праці він
вбачає у духовному збагаченні своїх парафіян. Зерно, що впало у доб-
рий родючий грунт, зійшло рясно і вродило сторицею.

18 березня священник відзначив свій ювілейний день народження
– 60  років.

 Церковний комітет і громада с. Верхня Яблунька щиро вітають з
60-річчям від дня народження та 25-річчям  плідної праці у нашому
селі настоятеля церкви Святого Духа митрофорного протоієрея Йо-
сифа Йосифовича Пограничного.

У цей прекрасний день Вашого народження прийміть від нас, до-
рогий отче, привітання й щирі побажання міцного здоров’я, радості,
миру та ласки і милості Божої, безмежного людського щастя, злагоди й добробуту Вам та Вашій родині,
душевної краси, святкового настрою, здійснення всіх задумів і мрій, перемог на життєвих стежинах.

Нехай милосердний Господь допомагає Вам у всіх добрих справах і посилає Вам мудрість, терпіння,
виваженість та духовні сили.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.
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 Куми з с. Комарники Микола і Світлана з сім’єю щиросер-
дечно вітають із ювілеєм дорогого кума, прекрасну душею
людину Богдана Михайловича Комарницького і бажають
шановному ювіляру  міцного здоров’я – з роси і води,  світлої
радості в житті, невсипущої життєвої енергії, родинного теп-
ла і благополуччя, рясних Божих благословінь.

В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас – щонайкращі наші слова!
Бажаєм здоров’я, многая літ!
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік!
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються

знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай Бог помагає Вам у житті!

Педагогічний колектив Ісаївського НВК щиросердечно вітає
з ювілейним днем народження вчителя Окса-

ну Ярославівну Мись і бажає шановній юві-
лярці доброго здоров’я,  великого людсь-

кого щастя, життєвих сил і енергії, успіхів
у роботі, шани від людей, довгих і щас-

ливих років життя.
Хай Вас щастя, як дощ, омиває,
Хай Вас радість завжди зустрі-

чає.
Хай світлою буде життєва дорога,

Любов – від рідних, а ласка – від Бога.

21 березня святкує своє 60-річчя житель с. Комарники
Зеновій Іванович Височанський.

Дорогого, найкращого, щирого, турботливого ювіляра сер-
дечно вітають швагри –  Броніслав Васильович, Микола Ми-
хайлович, Богдан Михайлович, Михайло Михайлович  зі  свої-
ми сім’ями і бажають ювілярові вели-
кого людського щастя, добра, радості,
щасливого довголіття, здійснення усіх
задумів, Божої опіки на життєвій ниві.

Сьогодні Вам, на це свято,
Щастя зичимо багато.
Хай  Вас Бог  благословляє,
Многих  літ Вам посилає.
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Доброго, турботливого, чуйного, щирого чоловіка, батька,
тестя, свекра і дідуся Зеновія Івановича Височанського, жи-
теля с. Комарники, з  нагоди ювілейного дня народження
щиросердечно вітають дружина Катерина, дочка Марія, сини
Іван і Богдан, зять Віктор, невістки Соломія  та Інеса, люб-
лячі онуки Вікторія, Маркіян, Дмитро, Денис, Максимчик, Ма-
рія.

 У цей   святковий день бажаємо Вам,
рідний, міцного здоров’я, щастя, радості,
Господнього благословення й опіки на
многії і благії літа!

Хай ладиться скрізь: у справах, в
родині.

Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас.
Хай щастя приходить і ллється

рікою,
Горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай  живе доброта!

Із   багатим життєвим ювілеєм – 80-річчям від дня народ-
ження – вітаємо нашу люблячу, щиру, добру, дбайливу мату-
сю, бабусю і прабабусю, чуйну сестру  Анну Степанівну Ле-
ньо, жительку с. Явора.

 Дорога наша ювілярко, бажаємо Вам  доброго здоров’я,
життєвих сил і енергії, родинного тепла і Господнього благо-
словення.

Люба матусю, бабусю, прабабусенько
мила,

Спасибі велике, що Ви нас зростили.
Що Ви нас любите, усім помагаєте.
Молитеся за нас, добра нам бажаєте.
За руки роботящі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі!
Ми дякуєм Богу, що Ви  у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає
З повагою –  сини Микола та Ігор, дочка

Іванна, невістка Оксана, зять Володимир,
онуки Ольга, Наталя, Христина, Назар, Тетяна, Володимир,
правнуки Іванна, Василь, Дмитро, Єлизавета, Денис, сестра
Марія.

ОБМЕЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ
НА ЧАС КАРАНТИНУ

відбулося позачергове засідання районної комісії
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

У вівторок, 17 березня, відбулося позачергове засідання районної комісії техногенно-еколог-
ічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням голови Турківської районної держав-
ної адміністрації Віталія Бабяка.

Під час засідання присутні розглянули питання щодо запобігання поширенню на території району
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Відтак  комісія рекомендувала заборонити:
- з 00 год. 01 хв. 18 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. проведення всіх масових (культурних, розва-

жальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10
осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого
самоврядування;

- з 00 год. 01 хв. 18 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. роботу суб’єктів господарювання, яка перед-
бачає приймання відвідувачів, зокрема, закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо),
торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів
культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім роздрібної торгівлі продуктами
харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення,
засобами зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності, а також торговельної діяльності і
діяльності з надання послуг з громадського харчування, із застосуванням адресної доставки замов-
лень – за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту;

- з 12 год. 00 хв. 18 берез-
ня 2020 р. до 3 квітня 2020
р.:

-  регулярні та нерегулярні
перевезення пасажирів авто-
мобільним транспортом у
приміському, міжміському,
внутрішньо-обласному і
міжобласному сполученні
(крім перевезення легковими
автомобілями);

-  заїзд на територію авто-
станцій автобусів, які
здійснюють перевезення па-
сажирів у приміському,
міжміському внутрішньо-об-
ласному  і міжобласному спо-
лученні, та реалізацію влас-
никами автостанцій квитків
автомобільним перевізни-
кам, які виконують такі пере-
везення;

Органам місцевого само-
врядування забезпечити:

-  організацію виконання та контроль за дотриманням на відповідній адміністративній території
вимог цього протоколу, своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів;

- подання щодня Старосамбірському міжрайонному відділу лабораторних досліджень ДУ
«Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України (Брезецька С.В.) інформації про здійснення
заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронав-
ірусом SARS-CoV-2, для її узагальнення.

КНП «Турківська ЦРЛ» (Коробов К.Ф.), КНП «Боринська РЛ» (Маркін І.І.)забезпечити:
- тимчасове припинення проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій, крім

термінових та невідкладних;
- максимальну готовність та перепрофілювання медичних закладів для прийому та лікування інфіко-

ваних хворих у тяжких станах.
Турківському відділенню Самбірського відділу НП у Львівській області вжити заходів, спрямованих

на виконання цього протоколу.
Рекомендувати органам виконавчої влади в районі, іншим державним органам, органам місцевого

самоврядування, підприємствам, установам, організаціям забезпечити організацію позмінної роботи
працівників, а за технічної можливості — роботи в режимі онлайн.

Про факти виявлення з підозрами на COVID-19 терміново повідомляти КНП «Турківська ЦРЛ», КНП
«Боринська РЛ», Старосамбірський міжрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Львівський
обласний лабораторний центр».

Виділити з резервного фонду районного бюджету кошти на безповоротній фінансовій основі в сумі
25 000,00 (двадцять п’ять тисяч) гривень Комунальному некомерційному підприємству «Турківська
центральна районна лікарня» Турківської районної ради для придбання медичних засобів захисту.

Наталія ІЛЬНИЦЬКА,
перший заступник голови Турківської РДА.

ПРИ СИМПТОМАХ ЗАХВОРЮВАННЯ
ТЕЛЕФОНУЙТЕ СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

Адміністрація КП “Турківський центр первинної медичної допомоги” закликає пацієнтів, які
мають погане самопочуття, зокрема нежить, кашель, лихоманку, не йти в амбулаторію, а
зателефонувати до свого сімейного лікаря. Тоді він оцінить важкість стану і зможе надати
консультацію телефоном, і ви спільно приймете правильне рішення.

Просимо людей (особливо – похилого віку) не виходити з дому без нагальної потреби. При потребі –
телефонувати до сімейного лікаря.

Якщо ви не маєте контактного телефону свого лікаря, то можете дізнатися його, зателефонувавши
до реєстратури закладу за номером 0326931091.

Також для зручності пацієнтів, публікуємо номери телефонів, за якими можна отримати консуль-
тацію у фахівців лікарських амбулаторій:

Вовче – 0683357601, 0976009902; Лімна – 0976620405, 0979348515; Верхня Яблунька – 0999316785,
0669862100; Боберка  - 0957363241, 0667640998; Верхнє – 0987790955, 0682462350; Либохора –
0688177193, 0671082581; Нижня Яблунька – 0959215897, 0957208267; Ільник – 0958641745,
0667635524; Ясениця – 0979004909, 0978436806; Явора – 0664343930, 0660531320; Ластівка –
0971192857, 0669748718; Гусне – 0961352478, 0984412622; Верхнє Висоцьке – 0985842367,
0971575451; Бітля – 0971193702, 0674510863; Бориня - 0975155050, 0973976744, 0680570786.

Пам’ятайте, що основний шлях розповсюдження інфекції – повітряно-крапельний. Хвора людина у
людних місцях наражає на небезпеку інших та сприяє розповсюдженню інфекції.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.

Часопис виходить раз на тиждень.

82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

3-21-27
 +38-099-094-37-96 (Viber)

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі
редакції   «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видав-
ничий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.
Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.

Редактор  Василь ВАСИЛЬКІВ

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:«БОЙКІВЩИНА»

Тираж 2498   Індекс 68486 Відповідальна за  випуск – Ольга ТАРАСЕНКО.
Висловлені авторами думки можуть не співпадати з позицією редакції. За точність вик-

ладення фактів відповідає автор (рекламодавець).

E-MAIL: boykivshchina@ukr.net
НАШ САЙТ В ІНТЕРНЕТІ:

boykivshchina.info

4  стор.                    «БОЙКIВЩИНА»              20 березня  2020 року

– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
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СПІВЧУВАЄМО

Що означає «самоізоляція»?
Самоізоляція - це, в першу чергу,

утримання від контакту з іншими
для того, щоб зменшити ризик
інфікування. Самоізоляція виключає
будь-які ситуації, коли ви тісно кон-
тактуєте з іншими людьми (наприк-
лад, близький контакт віч-на-віч на
відстані менше, ніж 2 метри, або
тривалістю понад 15 хвилин).

Виключенням є лише звернення
за медичною допомогою (тільки
після консультації телефоном).

Якщо ви не впевнені, чи потре-
буєте ви самоізоляції, або не знає-
те до кого звернутися, будь ласка,
зателефонуйте на Урядову гарячу
лінію: 1545

Для кого потрібна самоізоля-
ція?

Самоізоляція потрібна, в першу
чергу, якщо:

- Ви очікуєте результатів тесту
на новий коронавірус COVID-19.

- Якщо ви близько контактували
з особами, що захворіли на COVID-
19.

- Якщо ви нещодавно поверну-
лись із провінції Хубей Китайської
Народної Республіки, Ірану, Північної
Кореї, окремих регіонів Італії (Лом-
бардія, П’ємонт та Венето) або з
інших країн, про які повідомляється
на сайті Міністерства охорони здо-
ров’я України - навіть якщо у вас
відсутні симптоми.

Якщо ви нещодавно повернулись
із Китаю (окрім провінції Хубей), Таї-

ПАМ’ЯТКА ПРО
САМОІЗОЛЯЦІЮ

ланду, Японії, Південної Кореї, Сінга-
пуру, Малайзії, Тайваню та відчу-
ваєте кашель, ускладнення дихан-
ня та/або підвищення температури.

Скільки триває самоізоляція?
Якщо вам було рекомендовано

або ви прийняли рішення про само-
ізоляцію, вона повинна тривати не
менше, ніж 14 днів з дати настання
випадку, який став причиною само-
ізоляції (подорож, контакт з хворим
тощо).

Як підготуватись до самоізо-
ляції?

Спробуйте спланувати час само-
ізоляції так, щоб у вас не виникало
необхідності виходити з дому чи
приймати відвідувачів та гостей.
Поясність це друзям та родичам, а
також обговоріть можливість дис-
танційної роботи із роботодавцем.

Збережіть контакти вашого ліка-
ря, та попередньо повідомте його
про причини рішення про самоізо-
ляцію, а також оберіть контактну
особу з кола ваших друзів або ро-
дичів, до кого ви будете звертатись
в першу чергу за допомогою.

Що робити, якщо Ви проживає-
те не одні.

Якщо ви проживаєте з сім’єю чи
сусідами, потрібно ізолюватись в
окремій кімнаті, яка добре про-
вітрюється. Якщо є можливість ко-
ристуватись окремою ванною
кімнатою та/або туалетом, а також
готувати їжу та харчуватись окре-
мо - зробіть це.

Не забувайте про загальну гігієну,
регулярне миття рук із милом, при-
бирання, в тому числі вологе при-
бирання поверхонь, гігієну кашлю,
використовуйте одноразові сер-
ветки та хустинки. Під час необхід-
них контактів із людьми завжди
одягайте медичну маску та вики-
дайте її після використання або заб-
руднення.

Якщо у вас є домашні улюбленці,
ізолюйте себе від них також, або
хоча б максимально мінімізуйте кон-
такт із ними.

Як організувати доставку хар-
чових продуктів?

Спробуйте мінімізувати походи в
магазини. Якщо є можливість, по-
просіть друзів або родичів достав-
ляти Вам продукти харчування та
необхідні покупки до вхідних две-
рей або користуйтесь послугами
доставки з дистанційною оплатою.

Що робити, якщо Вам необхід-
но покинути житло?

Якщо у Вас виникла гостра не-
обхідність покинути місце самоізо-
ляції - одягайте маску та мінімізуй-
те контакти із людьми. Користуй-
тесь антисептиком для рук та дот-
римуйтесь гігієни кашлю.

Що робити, якщо в Вас з’яви-
лись симптоми?

Якщо під час самоізоляції у Вас
з’явились симптоми (кашель, уск-
ладнене дихання, підвищена темпе-
ратура, діарея) - негайно зверніть-
ся за медичною допомогою та по-
відомте про свою історію подоро-
жей та можливі контакти з особа-
ми, хворими на гострі вірусні зах-
ворювання.

Старосамбірський МРВ ДУ
«Львівський обласний лабора-

торний центр МОЗ України».

Виготовлення та встановлення пам’ятників. Граніт.
Тел.:0978371439; 0991936444.

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ»
глибоко сумують з приводу смерті медсестри хірургічного відділен-
ня Любові Йосипівни Прик і висловлюють щире співчуття рідним і
близьким покійної.

Колектив хірургічного відділення КНП «Турківська ЦРЛ» глибоко
сумує з приводу смерті медсестри Любові Йосипівни Прик і вислов-
лює щире співчуття рідним і близьким покійної.

13.03.2020 виконувачем обов’язків Генерального прокурора на
виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020
№211 «Про запобігання поширенню на території України коронав-
ірусу COVID-19» прийнято наказ про призупинення особистого
прийому громадян в органах прокуратури на час дії карантину на
всій території України.

9 простих правил захисту від
COVID-19, доступних кожному

Часто мити руки протягом 20 секунд із милом під проточ-
ною водою, використовувати антибактеріальні засоби для
рук із вмістом спирту не менше 60%, а також уникати хворих
людей - це найчастіші поради від лікарів, щоб захиститись від
вірусів та інших інфекційних захворювань.

Які ще щоденні звички варто взяти на озброєння?
1. Введіть за правило не чіпати руками поручні, ручки дверей,

візків у супермаркетах - користуйтесь для цього серветками або
рукавичками. Натискайте кнопки квартирних дзвінків зігнутим паль-
цем, а двері притримуйте плечем або ліктем.

2. Мийте
або дез-
і н ф і к у й т е
руки щоразу
після корис-
тування гро-
шима, банкі-
вськими або
іншими карт-
ками. Чистіть
поверхню га-
манця.

3. Витирай-
те мобільний телефон дезінфікуючими серветками - це один із най-
брудніших предметів щоденного вжитку. Це ж стосується планшетів,
клавіатури й мишки комп’ютера. Окрім вірусів, на поверхні може
жити стафілокок, сальмонела, кишкова паличка та грибок.

4. Дезінфікуйте поверхні у домі, яких часто торкаєтесь: вимикачі
світла, ручки дверей, холодильника, мікрохвильовки, плити, пульт
від телевізора. Витирайте антибактеріальними засобами столи,
спинки стільців.

5. Часто мийте туалет, ванну та раковину. Обробляйте поверхню
дошки для нарізання, посуд і раковину після готування сирого м’я-
са, птиці й риби. Не залишайте випраний вологий одяг у пральній
машинці довше, ніж на 30 хвилин - там також розмножуються мікро-
би.

6. Припиніть торкатись обличчя руками - цієї поради космето-
логів варто дослухатись і для зменшеня ризику занести інфекцію до
рота, носа, очей або вух.

7. Добре провітрюйте приміщення на роботі й удома, уникайте
скупчень людей, а замість цього проводьте більше часу на свіжому
повітрі.

8. Намагайтесь уникати стресу й паніки - тоді імунітет падає, а
організм втрачає здатність ефективно боротись із захворювання-
ми та інфекціями.

9. Ведіть здоровий спосіб життя, не паліть. Доведено, що саме
курці мають найвищі шанси померти від COVID-19.

Реабілітація застрахованих осіб за кошти
Фонду соціального страхування України

Шановні страхувальники та застраховані особи, Старосамбірське відділення управління ви-
конавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області нагадує, що
постановою правління Фонду соціального страхування України від 13.07.2017 № 39 затвердже-
но Порядок відшкодування  витрат за надані соціальні постуги з лікування застрахованих осіб
та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях сана-
торно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі –
Порядок).

Цим Порядком визначено механізм, граничні розмі-
ри та умови відшкодування Фондом соціального стра-
хування України санаторно-курортним закладам, з
якими укладено тристоронні договори (між застрахо-
ваною особою, робочим органом виконавчої дирекції
Фонду та санаторно-курортним закладом), витрат за
надані соціальні послуги з лікування застрахованих
осіб і членів їх сімей у реабілітаційних відділеннях са-
наторно-курортних закладів після перенесених зах-
ворювань і травм за вибором застрахованої особи
відповідно до медичних показань за профілем медич-
ної реабілітації, а саме:

- нейрореабілітація:
- м’язово-скелетна реабілітація;
- кардіо-пульмонарна реабілітація;
- медико-психологічна реабілітація учасників АТО;
- реабілітація після оперативних втручань на орга-

нах зору;
- реабілітація при порушенні перебігу вагітності;
- інша (соматична) реабілітація (підгострий період

після оперативного втручання на органах травлення,
на органах сечостатевої системи, на жіночих стате-
вих органах).

Застрахована особа має право на лікування в реа-
білітаційному відділенні санаторно-курортного закла-
ду відповідно до медичних показань за рекоменда-
цією лікуючого лікаря та за наявності висновку лікарсь-
ко-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

Застраховані особи з порушенням перебігу вагіт-
ності можуть направлятися до реабілітаційного
відділення санаторно-курортного закладу безпосеред-
ньо із жіночої консультації.

Застраховані особи, які брали безпосередню участь
в антитерористичній операції, мають право на лікуван-
ня (у супроводі члена сім’ї) в реабілітаційному відділенні
санаторно-курортного закладу за профілем медико-пси-
хологічна реабілітація за рахунок коштів Фонду один раз
після демобілізації за наявності відповідних медичних
показань.

Термін лікування в реабілітаційному відділенні сана-
торно-курортного закладу, необхідний для відновлення
здоров’я і працездатності застрахованої особи, відпов-
ідно до профілю лікування та особливостей перебігу
хвороби, визначається лікуючим лікарем та лікарсько-
консультативною комісією, становить не більше ніж 24
дні. На час перебування застрахованої особи в реабілі-
таційному відділенні санаторно-курортного закладу має
бути відкритий, оформлений належним чином листок
непрацездатності.

Фонд соціального страхування України щорічно вит-
рачає достатньо коштів на реабілітацію та відновлю-
вальне лікування працездатного населення в найкра-
щих санаторіях України. Саме Фонд, як ніхто інший, фінан-
сово зацікавлений у тому, щоб громадяни якнайшвидше
видужали та повернулися до плідної праці, адже фінан-
сування витрат на виплату допомог по тимчасовій не-
працездатності здійснюється за рахунок коштів Фонду.
А це можливо тільки за умови, якщо застрахованій особі
буде своєчасно надано кваліфіковану та якісну медич-
ну допомогу.

Шановні страхувальники, детальнішу інформацію
можна отримати за телефонами: м. Старий Самбір –
(238) 21-3-67, (238) 21-4-91, (238) 21-4-43; м. Турка –
(269) 32-1-42.

Продається трикімнатна квартира в м. Турка, загальною пло-
щею 70 м кв. Є сарай, невелика літня кухня, присадибна ділянка.

Ціна – за домовленістю.
Тел.: 0975684430; 0971627500.


