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     Безпека у санаторіях
  

   У Трускавці на засіданні міської комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій було заслухано інформацію міського відділу державної служби з надзвичайних
ситуацій про протипожежний стан висотних будівель та безпеку на міських
автозаправках. Розглянули ряд питань щодо проведення заходів запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій природного характеру та ліквідації наслідків в
екстремальних умовах зимового періоду.

  

   У санаторно-оздоровчих комплексах ПрАТ «Трускавецькурорт» керівництво ігнорує
приписи рятувальників щодо протипожежної безпеки. Це стосується будівель санаторіїв
«Кристал», «Алмаз», «Рубін», «Янтар» у Трускавці. Не працюють у цих оздоровницях
системи димовидалення та підпору повітря.

     Вентилятори та електротехніка у загальних вимогах безпеки
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Чи безпечно у санаторіях?

   Системи димо- та тепловидалення – це комплекс технічних засобів, призначений для
захисту людей від впливу диму під час евакуації у разі пожежі. Нагадаємо, що згідно
загальних вимог, для кожної шахти димовидалення слід передбачати автономний венти
лятор
. Системи протидимного 
захисту 
повинні забезпечуватися 
електропостачанням 
по першій категорії.

  

   В санаторіях під час ремонтів та облаштування приміщень було проведено демонтаж
систем пожежної сигналізації. Значна кількість пожежних рукавів у цих санаторіях не
придатна до використання. Також у названих санаторіях відсутні системи оповіщення
людей та управління евакуацією. У разі подальшого ігнорування приписам міського
відділу державної служби з надзвичайних ситуацій експлуатація санаторіїв буде
припинена.

     Економія електроенергії
  

   Комісія також розглянула питання щодо економії електроенергії та уникнення
перевантажень  на
електромережах. Підприємствам міста рекомендовано оптимізувати процеси
споживання електроенергії в ранішні та вечірні години, коли збільшується навантаження
на житловий сектор.

  

   На засіданні Львівської облради депутати прийняли звернення до Кабінету Міністрів
України з вимогою вжити заходів для повернення Збройним силам України двох
військових санаторіїв - Моршинського центрального військового санаторію і санаторію
«Шкло». На думку депутатів, повернення санаторіїв дозволить забезпечити
санаторно-курортним лікуванням і проводити медичну реабілітацію учасників війни,
ветеранів військової служби, військовослужбовців, у тому числі поранених учасників
АТО.
   
   За матеріалами ЗМІ
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