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ДВІ БРИГАДИ ТЕСТУЮТЬ
ЛЮДЕЙ НА КОРОНАВІРУС
Наприкінці березня розпорядженням голови Турківської районної ради Володимира Лозюка
КНП «Турківська ЦРЛ», з метою оптимізації заходів щодо недопущення занесення і поширення
на території району випадків захворювань, спричинених вірусом COVID-19, було передано на
час карантину два автомобілі «Рено-Дастер», що належать Турківському РЦ ПМСД. А нещодавно розпорядження затверджено й сесією районної ради.
Таким чином медики мають у тимчасовому користуванні добротні авто з тим, щоб оперативно і
швидко тестувати жителів Турківщини на наявність інфекції в першу
чергу тих, що повернулися з-за кордону. Сформовано дві бригади. До
однієї увійшли лікар-інфекціоніст
Віталій Браток, медична сестра
Віра Карплюк та водій Микола Фазан. До іншої – Руслан Дмитришин,
лікар-реаніматолог, медична сестра Ірина Шуптар та водій Ігор
Мись.
На даний час медики вже побували в таких населених пунктах:
Либохора, Бітля, Ільник, Завадівка,
Лосинець, Вовче, Боберка, Шандровець, Верхня і Нижня Яблуньки, Ясінка. Частково тестування
проведено в м. Турка та смт. Бориня. З 290 тест-систем, які надійшли
в наш район, уже використано 221.
І, дякувати Богу, що всі вони показали негативний результат.
Як ми уже повідомляли, із заробітків до нашого району прибуло більше 700 осіб (і це не рахуючи
м. Турка).
Як зазначив заступник головного лікаря КНП «Турківська ЦРЛ» Петро Ігнацевич, мобільні бригади,
які споряджені захисними засобами, й надалі робитимуть об’їзд сіл району. Також він розповів, що з
початку введення карантинних заходів, раніше з підозрою на коронавірус до Львова було відправлено
декілька осіб, але знову ж таки, на щастя, коронавірусу в їхньому організмі не виявлено.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Парафіяльна громада церкви Різдва
Іоана Хрестителя с. Присліп щиро вітає з
днем народження настоятеля храму о.
Віталія.
Щиро бажаємо Вам, всечесний отче,
доброго здоров’я, сімейного благополуччя, миру, гарного настрою, успіхів на ниві
служіння Господу і людям!
Нехай міцність духовних та тілесних сил
дарує наснагу на нові благі починання.
Бажаємо Вам і Вашій родині Божої допомоги та благословення на многая літ!
Нехай Вас завжди береже Господь!
Ми вдячні Вам за працю й простоту,
За Ваше серце,
щирість, доброту.
Хай те зерно,
що
сієте в
наші душі,
Плідним колоссям проростає.
Уся Ваша родина в здоров’ї й мирі
проживає,
Небесна зірка шлях
Ваш осяває,
Всевишній кожен крок оберігає –
На многії і благії літа!

РОЗДРІБНА ЦІНА – 5 грн.

ШІСТЬ ПРОТОКОЛІВ ПРО
АДМІНПОРУШЕННЯ
Працівники Турківського відділення поліції, проводячи планові перевірки щодо дотримання громадянами обмежувальних карантинних заходів, склали 6
адміністративних протоколів. На двох осіб, що перебували в лісопарковій зоні неподалік Явірської ГЕС;
на ще одну особу, що порушила карантинні заходи –
проводила дозвілля у відпочинковій зоні неподалік
Борині. Також до адміністративної відповідальності
притягнуто жителя с. Бітля, який, в порушення
карантинного режиму, знаходився на спортивному
майданчику. Складено протокол й на громадянина,
який перебував в райцентрі без документа, що посвідчує особу, а також на приватного підприємця с.
Верхня Яблунька, в магазині якого людина перебувала без захисної маски.
Втім, це лише виявлено і зафіксовано поодинокі порушення, адже, як бачимо щодня, наші співгромадяни з
незрозумілих міркувань ігнорують карантинні обмеження. Така собі вседозволеність: мовляв, що мені зроблять?
Насправді ж відповідальність за адмінпротоколом –
накладення штрафу від 17 до 34 тисяч гривень, але стягнути їх з порушника можна лише після рішення суду.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

У ці квітневі дні святкує свій золотий ювілей житель м. Турка
Йосип Іванович Батько.
Дорогого і люблячого, чуйного, доброго, працьовитого і щирого, турботливого сина, чоловіка, батька, зятя, дідуся і свата
сердечно вітають тато Іван, мама Марія, теща Настя, дружина
Галина, дочки Марія і Оксана, зяті
Андрій і Роман, любимі онучки Діана і
Соломія, свати зі Львова і Солонки.
З нагоди ювілею вони бажають дорогому ювіляру, аби життєва нива завжди колосилася щедрим врожаєм –
міцним здоров’ям, щастям, радістю,
добром та всіма земними благами.
Божої опіки у всіх життєвих справах, а
ще постійного заступництва Пречистої
Діви Марії, усіх святих та ангелів на многії
і благії літа!
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб сонце всміхалось при кожній
годині.
Нехай обминають лихо й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається.
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого сердечно бажаєм!

Колеги по роботі щиросердечно вітають із золотим ювілеєм
добру, щиру людину Галину Іванівну Данчишак і бажають шановній ювілярці міцного здоров’я, світлої радості в житті, незгасної життєвої енергії, любові від рідних, поваги від людей,
рясних Божих благословінь на довгі і щасливі роки
життя.
І хоч безупинно пливуть літа,
Нехай у серці гомонить весна.
В очах сміється сонце золоте,
А дерево життя зростає і цвіте!
Ювілей – це чудова подія,
Це досягнення років в житті.
Хай здійсняться усі Ваші мрії,
Живіть у щасті, любові, красі!

Дорогеньку, милу, люблячу, радісну, турботливу дружину, матусю і бабусю – Ольгу Михайлівну Ільницьку з с. Ільник вітають
з нагоди прекрасного життєвого свята чоловік, дочки Ольга і
Марія, сини Михайло і Микола, невістки
Тетяна і Мирослава, зяті Іван і Михайло,
онуки Аня, Діма, Аркадік, Степан, Іванна,
Світлана, Яна, Владик, Міша і Дарина. Ми
раді Вас, рідненька, привітати у ці весняні гарні дні, бо Ви для нас й дружина, і
бабуся, й мати, і кращої немає на землі!
Ви всю свою ласку й тепло
Віддаєте онукам і дітям.
Хоч нелегко Вам часто було,
Та усіх Ви зуміли зігріти.
Щоб Ви ще онукам весілля справляли.
Щоб доля для Вас усміхалась весь
час.
Щоб довго здоров’я міцне іще мали –
Ми молимо Бога за Вас!

У зв’язку із карантинними заходами, обсяг
«Бойківщини» тимчасово зменшено.
Сподіваємося, що це – не надовго, і вже
після завершення карантину в нас усе буде
добре, і газета «Бойківщина» виходитиме
у звичному форматі.
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«БОЙКIВЩИНА»

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СВЯЩЕНИКІВ І ВІРНИХ
САМБІРСЬКО-ДРОГОБИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ ЩОДО
БОГОСЛУЖІНЬ КВІТНОЇ НЕДІЛІ, СТРАСНОГО
ТИЖНЯ І ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО
У зв’язку з продовженням карантину через пандемію COVID19 до 24 квітня 2020 року, пригадуємо духовенству і вірним
Самбірсько-Дрогобицької єпархії, що у справі організації особистого духовного життя та відвідування богослужінь слід керуватись Розпорядженням владики Ярослава, єпископа Самбірсько-Дрогобицького, опублікованого 19 березня 2020 року.
Нижче подаємо ряд рекомендацій, пов’язаних з особливостями богослужінь Квітної неділі, Страсного тижня і Воскресіння Христового, зокрема, освячення вербних галузок, відвідини Плащаниці, освячення великодніх кошиків, відправи на цвинтарях у період карантину.
А. Загальні санітарні норми:
рекомендуємо утриматись
від відвідин згаданих богослужінь:
- вірним, що перебувають в
групі ризику (старші, батьки з
малими дітьми, а також особи з
вразливим імунітетом);
- настійливо просимо не
відвідувати богослужіння вірних
з ознаками гострих респіраторних захворювань, тих, хто проживає з хворими на гостру респіраторну інфекцію, а також тих, хто
повернувся з-за кордону і ще не
відбув 14-денної самоізоляції;
- до перших засобів особистої
гігієни, про які слід подбати кожному, хто відвідує богослужіння,
належать - медична маска і антисептик для рук;
- санітарно допустима норма
одночасного перебування у
храмі - 10 осіб;
мінімальна
безпечна
відстань між людьми, як в храмі,
так і надворі - 1,5 - 2 м;
Б. Уділення Таїнства Сповіді:
Пригадуємо душпастирям і
вірним в часі Сповідей у храмах
дотримуватись загальних санітарних норм на час пандемії. У
храмі одночасно не повинно
перебувати більш, ніж 10 осіб.
Відстань між вірними, що очікують на Сповідь, має бути не менше, ніж 1,5 м.
Вірним, які не матимуть можливості приступити до Великодньої Сповіді в період Великого
посту, пригадуємо, що цей християнський обов’язок можна
сповнити до свята св. апостолів
Петра і Павла.
В. Проведення богослужінь й
чинів:
1. У Квітну неділю, за умов доброї погоди та просторого подвір’я поруч з храмом, душпастирі
можуть організувати богослужіння на церковному подвір’ї.
Якщо богослужіння відбуватиметься у храмі, тоді слід подбати про зовнішнє озвучення, щоб

вірні могли брати участь в молитві, перебуваючи на церковному подвір’ї. У випадку великої
кількості причасників підхід до
Святих Тайн слід організувати
так, щоб у храмі одночасно перебувало не більше, ніж 10 осіб,
які б між собою зберігали дистанцію не менш, ніж 1,5 м.
Освячення верби слід проводити поза храмом, при цьому
вірним потрібно наголошувати,
щоб зберігали між собою відстань не менше, ніж 1,5 м.
2. Душпастирям доручається
служити уставні богослужіння
Страстного Тижня, уділяти індивідуально таїнство Сповіді за
заздалегідь оголошеним розпорядком, дотримуючись санітарних норм.
3. У Велику П’ятницю у всіх
храмах буде виставлена для почитання Свята Плащаниця.
Після виставлення Плащаниці
доречно встановити перед нею
обмеження, щоб вірні не підходили її цілувати. Пошанування
Плащаниці відбуватиметься молитовно через здійснення малого або доземного поклону, без

поцілунку чи торкання до неї.
Доступ до Плащаниці слід організувати так, щоб у храмі одночасно перебувало не більше, ніж 10
осіб, які б між собою зберігали
дистанцію не менш, ніж 1,5 м.
4. Рекомендуємо священнослужителям розпочати освячення пасок і пасхальних страв у
Страсну Суботу після відправи
св. Літургії Василія Великого. Освячення страв слід проводити
поза храмом впродовж цілого
дня, при цьому вірним потрібно
наголошувати, щоб зберігали
між собою відстань не менше,
ніж 1,5 м.
Душпастирі можуть організувати освячення пасок та пасхальних страв і в інший прийнятний
спосіб (біля капличок, придорожніх хрестів), за умов дотримання санітарних вимог.
Радимо, щоб у суботу великодній кошик до освячення ніс
один із членів сім’ї. Вірні, які не
матимуть змоги відвідати храм,
можуть зготувати свої великодні
кошики, як звичайно, і їх буде
освячено за посередництвом
молитви освячення, яка буде
виголошена під час онлайнтрансляцій.
5. При організації богослужіння у свято Воскресіння Христового слід керуватись рекомендаціями з пункту 1 для Квітної
неділі. Великодні гаївки та інші
велелюдні заходи слід перенести на післякарантинний час.
6. У пасхальному часі за
давнім звичаєм християни з молитвою відвідують могили своїх
родичів. Цьогоріч рекомендуємо
священикам помолитись загальну панахиду біля хреста.
Відтак під спів тропаря «Христос
воскрес» священик може пройтись цвинтарем і окропити кожну могилу. Увесь цей час вірні
стоять поруч з могилами своїх
рідних. Людям слід зберігати між
собою відстань не менше, ніж
1,5 м.
Поминальні відправи на цвинтарях можна також перенести
на інший час після закінчення
карантину.
7. Парохів та адміністраторів
просимо пристосувати згадані
рекомендації до обставин парафії та донести ці вказівки до
відома всіх вірних.
Пресслужба СамбірськоДрогобицької єпархії.

«КАРАНТИН ПРОДОВЖАТЬ ДО
ПОЧАТКУ ТРАВНЯ» – ШМИГАЛЬ
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що про послаблення карантинних заходів в Україні
можна буде говорити у травні, у випадку зниження захворюваності на COVID-19, а до того часу
карантин продовжать.
«Якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то лише в травні місяці ми почнемо
вести розмову про можливе послаблення карантинних заходів.
Протягом квітня ми не відступимо від того карантинного режиму, який запроваджений до 24 квітня і
можливо, скоріш за все, буде продовжений до початку травня місяця.
У травні, за умов позитивної динаміки, ми запустимо економіку країни за визначеним планом, який
буде додатково повідомлений урядом, прокомунікований, чітко розписаний і кожен буде знати свою
роль, час і місце, коли він почне ходити на роботу, коли він почне повноцінно працювати, які будуть
соціальні стандарти нашого життя у травні, масочний режим, соціальні дистанції».
За його словами, в уряді також розробляють робочий графік для працівників, аби у міського транспорту не було пікового навантаження.
Він додав, що ВООЗ рекомендувала країнам, де карантин дає свої результати, максимально продовжити його, доки буде витримувати економіка та морально-психологічний стан людей.
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Дорогу дружину, турботливу маму, люблячу бабусю, жительку с. Ільник Ганну Михайлівну Яворську з 70-річним ювілеєм
щиро вітають чоловік Іван, син Іван, невістка Марійка, син
Ілля, невістка Віра, син Михайло, невістка Галина, син Йосип, невістка Іванна, син Микола, невістка Марія, дочка Марія, зять Любомир, дочка Оксана, зять Михайло, дочка Галина, зять Іван, онуки – Юра з дружиною Тетяною, Анатолій,
Іван, Андріана, Оксана, Юра, Марічка, Юрчик, Артем, Назар,
Марічка, Максимко, Аня, Валерія, Настя і бажають, аби Господь благословив рідну їм людину міцним здоров’ям, сімейним затишком, достатком, радістю і миром на кожний прожитий день. Многая і благая літ!
Люба дружино, матусю, бабусенько
мила,
Велике спасибі, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любите, усім помагаєте,
Молитеся за нас, добра нам бажаєте.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лиш Вам треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ» щиросердечно вітають із ювілейним днем народження лікаря-стоматолога Галину Богданівну Хащівську і
бажають шановній ювілярці міцного здоров’я, довгих років життя, світлої радості, поваги від людей, любові від рідних, Божого
благословення.
Ювілей – це як зустріч з зорею,
Тож завжди молодійте душею!
З гарною датою щиро вітаєм,
Міцного здоров’я на сто літ бажаєм!

Із прекрасним життєвим святом – 50-річчям від дня народження, яке святкуватиме 12 квітня, вітають Теодозію
Василівну Орішко з с. Либохора чоловік Василь, мама Софія, дочка Марія, зять Василь, син Іван, дочка Уляна і найкращі любимі онуки Денисик і Сніжанка. Люблячій,
чуйній, добрій дружині, дочці, матусі і бабусі
вони бажають міцного здоров’я, великого
людського щастя, добра, достатку, миру,
рясних Божих благословінь.
Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любите, завжди помагаєте,
Молитеся за нас, добра нам бажаєте.
Хай Бог береже Вас ще років багато
На щастя усім нам і радість крилату,
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує Вам многії літа!

4 предмети в супермаркеті, які
збирають на собі найбільше мікробів
До переліку предметів у супермаркеті, що збирають на своїй
поверхні найбільше мікробів, увійшли візки та кошики. За їх
ручки кожен день береться величезна кількість людей, що
значно підвищує ризик зараження різними захворюваннями.
Дослідження іспанських вчених показало: близько 50% таких
ручок вражені ентеробактеріями – групи бактерій, здатних
викликати інфекції шлунково-кишкового тракту, сечового
міхура, легенів. Тому їх рекомендується в супермаркеті протирати дезінфікуючими серветками.
Дверцята і ті ж ручки холодильників, морозильних камер, де зазвичай зберігають напої, заморожені продукти, м’ясо – це наступний небезпечний об’єкт. Тільки на
одній ручці холодильника в супермаркеті можуть мешкати більше 33
тисяч бактерій і мікробів. Протріть
і її серветкою, перш ніж відкривати
його дверцята.
Ще один предмет, що збирає на
собі мікроорганізми – сумки для
покупок. Багато сьогодні відмовилися від одноразових пакетів, почали використовувати тканинні сумки. Але їх потрібно періодично
очищати, про що люди часто забувають. В ідеалі такі сумки потрібно
прати в мильному розчині після кожного відвідування супермаркету, особливо, якщо в ній були принесені швидкопсувні продукти.
Крім того, потрібно бути дуже уважними до упаковок заморожених продуктів. Важливо кожен раз пересвідчуватися, що вони герметично упаковані і не протікають, інакше попадання хвороботворних мікроорганізмів не уникнути.
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КОРОНАВІРУС НЕ МОЖЕ ВБИВАТИ
ЛЮДЕЙ БАГАТО МІСЯЦІВ:
вчений розповів, коли закінчиться карантин
Професор Віктор Досенко, який очолює відділ загальної та
молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені Богомольця НАН України, займається патофізіологією - наукою
про причини і механізми виникнення різних хвороб. Він розповів
про походження коронавіруса, роботи над вакцинами, що захищають від цієї інфекції, і про те, як скоро у людей виробиться
колективний імунітет до COVID-19.

- Вікторе Євгеновичу, кажуть,
що коронавірус виведений
штучним шляхом і, чи то за фатальною випадковістю, чи за
чиїмось злим наміром, проявився в навколишньому середовищі. Наука може відповісти,
правда це чи ні?
- Так, може, адже вже виконано генетичний аналіз COVID-19
(результати опубліковані в одному з найавторитетніших наукових
журналів Nature). Тому ми можемо однозначно стверджувати,
що цей вірус потрапив в людську популяцію від кажанів. Але,
швидше за все, не безпосередньо, а за допомогою таких тварин, як панголіни. Це ссавці, з
вигляду вони нагадують ящірок,
покриті великою лускою. Їх м’ясо в Китаї вважається делікатесом.
До речі, важке вірусне захворювання SARS (лютувало в країнах Південно-Східної Азії в 2003
році), що викликає атипову пневмонію, теж потрапило в людську популяцію від кажанів. Слід
сказати, що імунна система кажанів має особливість: вона вміє
тримати віруси, що потрапили в
організм, під контролем, але не
вбиває їх. Так ці тварини стають
вірусоносіями.
Іншою примітною особливістю
цих тварин є те, що з віком їх
організм не стає більш схильним до хвороб, ніж у молодості.
У людей, на жаль, навпаки: чим
ми старше, тим ймовірність отримати ту чи іншу недугу зростає.
- Чому коронавірус, який живе
в кажанах, став вражати людей?
- У цього вірусу є п’ять білків.
Один з них якимось чином знайшов спосіб розпізнавати на поверхні людських клітин певний
білок і вступати з ним у взаємодію. У тому числі мова йде про
клітини легень. Це дає можливість білку вірусу обдурити
імунну систему і проникнути всередину клітини людини. Опинившись там, він починає продукувати віруси - розмножуватися.
Через це людина захворює.
- Від чого залежить, чи вда-

сться одужати чи ні?
- Багато в чому від того, як з
атакою коронавіруса впорається імунна система. Дуже важливо, щоб імунітет знищував уражені клітини поступово, а не накинувся відразу на все. Як правило, у здорових молодих людей
імунітет спрацьовує по раціональному сценарію: вбиває ура-

- Як довго триватиме пандемія, викликана COVID-19?
- У цього коронавірусу немає
нічого такого, що дозволило б
йому вбивати людей багато
місяців поспіль. Досвід Китаю,
Південної Кореї, Ірану показує,
що за 2-3 місяці епідемія значно слабшає, кількість хворих і
померлих різко знижується. Для
цього є кілька причин. Одна з
найважливіших: в людській популяції виникає колективний
імунітет. Ну і, звичайно, карантинні обмеження відіграють величезну роль в боротьбі з епідемією.
- Якщо на подолання епідемії
потрібно не менше двох місяців,
значить, карантин в Україні триватиме як мінімум до середини
травня?
- Думаю, травневі свята він
захопить цілком. Поки що багато в чому завдяки вчасно введеним обмежувальним заходам
епідемія в Україні розвивається
не надто швидко, смертність
порівняно невелика - на рівні
2,4%.
Кожен з нас повинен розуміти: від виконання всіх вимог карантину залежить те, чи вдасться в подальшому звести до
мінімуму кількість хворих і як
скоро можна буде повернутися
до нормального життя - скасувати карантин.
- Коронавірус відноситься до
гострих респіраторних захво-

3 стор.
Профспілковий комітет і педагогічний колектив Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел
щиросердечно вітають із золотим ювілеєм кастеляншу
ліцею Марію Михайлівну Стебницьку і бажають шановній ювілярці
міцного здоров’я, світлих і сонячних
днів, наповнених добром, любов’ю
і радістю, Господньою опікою.
Здоров’я міцного і щастя без
краю –
Усього найкращого щиро бажаєм.
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало
добро.
Хай радість приносить кожна
година,
Від біди вберігає молитва свята.
Хай легкою буде життєва стежина
На многії, щасливі і довгі літа!

Профспілковий комітет і педагогічний колектив Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел щиросердечно вітають із ювілейним днем народження майстра виробничого навчання Людмилу
Казимирівну Комарницьку і бажають
шановній ювілярці безмежного людського щастя, міцного здоров’я, добробуту, миру, ласки й милості Божої на
многії літа!
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я.
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.
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.

Профспілковий комітет і педагогічний колектив Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел щиросердечно вітають з ювілеєм – 60-річчям від дня народження – майстра виробничого навчання Стефанію Михайлівну Кухар і бажають шановній ювілярці міцного-міцного
здоров’я, душевного тепла, родинної радості і достатку, сімейного затишку та рясних Божих благословінь.
Нехай над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Душа нехай ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай Ангел-хоронитель Вас провадить
Життєвими стежками з рути-м’яти.
Хай кожен день у щасті проліта
На многії і благії літа!

УЖЕ МЕНШЕ 50 ТИСЯЧ
жені клітини не швидко, але
вірно. У людей ослаблених, які
страждають хронічними захворюваннями, імунітет часто реагує інакше - намагається позбутися відразу від всіх уражених
клітин. І це може призвести до
згубних наслідків.
- У тих, хто одужав після захворювання коронавірусною
інфекцією, виробляється до
неї імунітет?
- Так. Тут слід сказати, що деякий час тому в інтернеті з’явилась вельми насторожуюча
інформація про те, що в Китаї
154 людини захворіли коронавірусною інфекцією повторно.
Якби це виявилося правдою, то
значить, що імунітет до COVID19 виробляється не у всіх перехворілих. Це дуже погано. Але,
швидше за все, публікації про
154 повторно хворих не відповідають дійсності, адже підтверджень їм не з’явилося.

рювань. У наших широтах ГРВІ,
грип носять сезонний характер.
З настанням в Україні теплої
погоди COVID-19 відступить?
- Безпосередньо тепла погода коронавірусу не перешкода.
Принаймні зараз. Про це
свідчить те, що епідемія COVID19 охопила країни, в яких взимку так само тепло, як у нас влітку
- Індію, наприклад.
- Як ви думаєте, коли на ринок надійде вакцина проти коронавірусу?
- Важко сказати - це залежить
від результатів випробувань.
Нагадаю, випробування вакцини проти COVID-19 вже розпочато в США і Китаї.
Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор
Ляшко вважає, що пік захворюваності на COVID-19 припадатиме на середину квітня. Карантин нині обмежений 24 квітня.

Кількість населення Турківського району на 1 лютого 2020
року (за оцінкою) становила 48,9 тис осіб. Упродовж січня 2020
року кількість населення зменшилась на 32 особи, за рахунок
як природного (18 осіб) так і міграційного скорочення (14 осіб).
У січні 2020 року народилось 58 дітей (на 12 дітей більше порівняно з січнем 2019 року), померло 76 осіб (на 11 осіб менше).
Населення Львівщини упродовж січня зменшилось на 1096 осіб
і на 1 лютого 2020 року його кількість становила 2511,0 тис осіб.
Найвищий рівень народжуваності був у Турківському та Яворівському районах, найнижчий – у містах Моршин та Новий Розділ. Рівень
смертності найвищий у Самбірському районі, найнижчий – у місті
Новий Розділ.
Головне управління статистики
у Львівській області.

ТИМЧАСОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОРЕНДИ
На останній, позачерговій сесії Турківської районної ради депутати прийняли рішення про тимчасове, на період карантину, звільнення з 1 квітня 2020 року від сплати орендної плати
користувачів комунального майна районної ради, які мають
договори оренди.
Нагадаємо, що не так давно подібне рішення прийняла і Турківська міська рада.
Наш кор.
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ПРОХІД РИБИ НА НЕРЕСТ ЧЕРЕЗ
ЯВІРСЬКУ ГЕС – ПІД ПРОБЛЕМОЮ

Список телефонів сімейних лікарів Турківського району
У зв’язку з поширенням епідемії коронавірусу та запровадженням карантину в Україні, в закладах охорони здоров’я закликають за перших ознак захворювання на ГРВІ залишатися вдома,
самоізолюватися і зателефонувати по телефону до сімейного лікаря або на номер “103”. Але
чимало літніх людей, які не користуються Інтернетом, телефонують у райдержадміністрацію, інші установи з тим, щоб дізнатися номер телефону лікарів, що працюють у амбулаторії
м. Турка та амбулаторіях сімейної медицини у селах.
Власне тому сьогодні ще раз опублікуємо для Вас номери телефонів сімейних лікарів та
інших медичних працівників Турківського району, до яких можна звертатися, якщо виникли
будь-які симптоми захворювання.
Амбулаторія м. Турка:
- Нагайко Іван Юрійович, сімейний лікар –
0990301996;
- Семенків Інна Анатоліївна, сімейний лікар –
0994990074;
- Рапій Галина Михайлівна, терапевт –
0501961867;
- Яворська Галина Михайлівна, терапевт –
0502188453;
- Бринь Степан Васильович, терапевт –
0994460146;
- Ясінська Ванда Омелянівна, педіатр –
0992462293;
- Лесик Уршуля Михайлівна, педіатр –
0994466098;
- Цюцик Ілля Михайлович, педіатр –
0661147336;
- Козлятнікова Тетяна Ігорівна, сімейний лікар
– 0502878283;
- Настасюк Марта Анатоліївна, сімейний лікар –
0500891204;
- Бегей Оксана Володимирівна, терапевт –
0964397301, 0508824487;
- Писанчин Ігор Омелянович, педіатр –
0660729809.
Амбулаторія с. Вовче:
- Сушицький Тарас Юрійович, терапевт –
0965195727.
Амбулаторія с. Ільник:
- Будковський Сергій Володимирович, сімейний
лікар – 0667636524.
Амбулаторія с. Явора:
- Вовчик Юрій Ігорович, сімейний лікар –
0664343930.

Амбулаторія с. Нижнє Гусне:
- Комарницька Людмила Володимирівна, терапевт – 0961352478.
Амбулаторія с. Верхнє Висоцьке:
- Гартман Лариса Петрівна, терапевт –
0985842367.
Амбулаторія с. Ясениця:
- Євчак Юрій Юрійович, терапевт –
0978436806.
Амбулаторія с. Верхнє:
- Тиндюк Володимир Анатолійович, сімейний
лікар – 0987790955.
Амбулаторія с. Верхня Яблунька:
- Шикітка Лука Юрійович, фельдшер –
0999316785.
Амбулаторія с. Боберка:
- Славітич Іванна Богданівна, фельдшер –
0957363241.
Амбулаторія с. Ластівка:
- Далявська Оксана Миколаївна, фельдшер –
0971192857.
Амбулаторія с. Либохора:
- Лихва Поліна Миколаївна, фельдшер –
0686459812.
Амбулаторія с. Бітля:
- Лабецька Світлана Олексіївна, фельдшер –
0671800626.
Амбулаторія с. Лімна
- Біляк Наталія Федорівна, фельдшер –
0979348515.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу культури,
туризму та молоді Турківської РДА.

Як правильно носити медичну
маску та рукавички
Маска призначена для зменшення виділення збудників інфекційних хвороб з дихальних шляхів.
Також маска попереджує зайві доторки руками до обличчя. Ризик занесення інфекції на слизові
значно зменшується.
Як надягати маску:
- Закиньте гумки за вуха, розправте маску, щоб вона прикривала ніс та рот, обтисніть носову пластину.
- Маску слід змінювати, щойно вона стала вологою.
- Маску слід змінювати щочотири години.
- Не можна чіпати зовнішню частину маски руками. Якщо доторкнулися, помийте руки з милом чи
обробіть спиртовмісним антисептиком.
- Не можна використовувати маску повторно.
- Не можна використовувати марлеві маски, вони не забезпечують належного рівня захисту.
Як знімати маску:
- Не торкайтеся до її зовнішньої поверхні — зніміть маску за гумки, згорніть і викиньте у смітник.
Коли треба застосовувати рукавички:
- коли є передбачуваний безпосередній контакт з кров’ю або іншими біологічними рідинами, слизовими оболонками та потенційно інфікованими матеріалами;
- коли є безпосередній контакт із пацієнтами, які інфіковані патогенами, що передаються контактним шляхом;
- під час роботи із потенційно забрудненим обладнанням і поверхнями, що використовують під час
догляду за хворими.
Як знімати рукавички:
- зачепіть її на рівні долоні іншою рукою в рукавичці та обережно зніміть;
- тримайте зняту рукавичку іншою рукою в рукавичці;
- просуньте пальці руки без рукавички на зап’ясті під рукавичку, що залишилася надягненою, та
зніміть її, загорнувши над першою рукавичкою.
Рукавички заборонено мити чи обробляти дезінфектантами, щоб використовувати повторно. Мікроорганізми не можуть бути абсолютно видалені з їхньої поверхні, до того ж втрачається цілісність структури рукавичок.
Рукавички надягають останніми з усіх засобів індивідуального захисту.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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Розпорядженням голови Львівської ОДА Максима Козицького на території Львівської області, на період нересту риби,
встановлено заборону на вилов риби. Поряд з тим, визначено
перелік позанерестових ділянок для проведення любительського рибальства. Вилов риби на цей період дозволено громадянам України з однією поплавковою або домною вудочкою, або
спінінгом на спеціально відведених ділянках. У нашому районі
такою ділянкою визначено русло р. Стрий – від початку с. Ісаї
до 500-метрової водоохоронної зони Явірської ГЕС. Період нересту встановлено у терміни з 1.04. 2020 р. по 10. 06. 2020
року. У всіх інших водоймах, у т. ч. орендованих, ловля риби на
даний період заборонена. У цей період також заборонено проводити будь-які днопоглиблювальні роботи та забір гравію у
річках.
У цьому році виникла проблема з проходом риби на нерест у
верхів’ї р. Стрий через гідротехнічну споруду Явірської ГЕС. Її власники відмовляються забезпечити вільний прохід риби на даній території, бо для цього, на період нересту, роботу ГЕС потрібно зупинити. Хочу додати, що Явірська ГЕС введена в експлуатацію з порушенням чинного законодавства України. Тобто відсутній рибопрохід,
як цього вимагає закон. Природоохоронні структури в області займають з цього питання незрозумілу позицію.
Тому звертаємося до районної державної адміністрації, прокуратури району з проханням втрутитися у дану ситуацію з метою вирішення даної проблеми. До речі, подібна ситуація вже мала місце
кілька років тому, однак за допомогою колишнього депутата Верховної Ради України Андрія Тягнибока було досягнуто домовленості,
дане питання було вирішено. І так тривало кілька років, але в цьому році ситуація змінилася.
Богдан Михайлик,
голова Турківського ТМіР.

СПІВЧУВАЄМО

Стоматологічний колектив поліклінічного відділення висловлює
щире співчуття завідувачу стоматологічними кабінетами, лікарю-стоматологу Анатолію Ярославовичу Миньо з приводу тяжкої втрати –
смерті батька – Ярослава Степановича.
Колектив працівників акушерсько-гінекологічного відділу КНП
«Турківська ЦРЛ» висловлює щире співчуття виконувачу обов’язки
заввідділом Едуарду Ярославовичу Миньо з приводу тяжкої втрати
– смерті батька – Ярослава Степановича.
Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ»
висловлюють щире співчуття лікарю-стоматологу Анатолію Ярославовичу Миньо та в. о. завідувача акушерсько-гінекологічного відділу
Едуарду Ярославовичу Миньо з приводу тяжкої втрати – смерті батька – Ярослава Степановича.
Колективи управління соціального захисту населення Турківської РДА та територіального центру з обслуговування одиноких громадян сумують з приводу смерті колишнього керівника управління
соцзахисту Ярослава Степановича Миня і висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійного.
Куми Світлана та Володимир Багани, Оксана та Роман Мельники щиро співчувають кумові Едуардові Миньо з приводу тяжкої втрати – смерті батька – Ярослава Степановича.
Апарат, виконавчий комітет, депутатський корпус Турківської
міської ради висловлюють щире співчуття депутату міської ради
Анатолію Ярославовичу Миньо з приводу тяжкої втрати – смерті
батька – Ярослава Степановича.
Колектив працівників акушерського-гінекологічного відділу КНП
«Турківська ЦРЛ» висловлюють щире співчуття медсестрі пологового відділу Ірині Іванівні Нанівській з приводу тяжкої втрати – смерті
бабусі.
Колектив Верхньогусненського НВК висловлює щире співчуття
колишньому вчителю початкових класів Ярославі Михайлівні Сухацькій та директору школи Івану Михайловичу Чичерському з приводу тяжкої втрати – смерті сестри і бабусі – Катерини Михайлівни
Чичерської.
Колектив Боринського НВК щиро співчуває вчителю молодших
класів Лідії Михайлівні Кречківській з приводу тяжкої втрати – смерті
батька – Степана Семеновича.
Педагогічний колектив Либохорської гімназії висловлює щире
співчуття учневі 8 класу Івану Фатичу та учениці 5 класу Іванні Фатич
з приводу великого горя – передчасної смерті батька – Миколи
Васильовича.
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