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справу мільйони людей.
Як подолати недугу?
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ЧУЖИХ ДІТЕЙ
НЕ БУВАЄ!

У

перший день
червня світ відзначає День захисту дітей. Діти –
це наше майбутнє, наступне покоління, заради якого ми живеВіктор
Погорілий, мо та працюємо. Накерівник
ше завдання – зробити
соціальних
усе, аби дитинство напроєктів
шої малечі було щасБФ «Нова
Громада»
ливим та безхмарним. Не забуваймо також, що чужих дітей – не буває.
Що кожне дитяче життя важливе, кожна дитина заслуговує на найкращу
долю та шанс у житті. Це наш обов’язок,
наша відповідальність, наша місія –
виховати наступну зміну, покоління українців, які досягнуть великих
успіхів як у власному житті, так і в розбудові держави. Також у червні відзначається ще одна дата – Міжнародний день безневинних дітей, жертв
агресії. На жаль, у нашому світі
ще багато несправедливості, жорстокості, а особливо дошкуляє, коли
при цьому страждають діти. Чи можемо ми, дорослі, змінити щось?
Переконаний, що так. Потрібно
не залишатися байдужим, мати
нульову толерантність до зла та
жорстокості, особливо до дітей, та
кожної миті бути готовим допомогти.
І найкращою нагородою за ці старання стане дитяча посмішка.

Дезінфекція та дисципліна: як
на підприємстві “Нові Продукти”
захищаються від коронавірусу
С. 2

ЮРІЙ ЛЕВЧЕНКО: “КОРОНАВІРУС ОГОЛИВ
ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЦИНИ”
Пандемія коронавірусу захопила увесь світ. Не стала винятком і Україна, яка також виявилася неготовою до
такого спалаху. Про те, з чим довелося зіткнутися медикам, як допомагають лікарням меценати і який урок
ми маємо винести з COVID-19, розповів головний лікар
Жашківської районної лікарні Юрій Левченко

Ю

рію Євгенійовичу, розкажіть,
як ваша лікарня зустріла
новини про коронавірус.
Це був шок?
– Ми, готуючись до сезонної епідемії
грипу, запровадили карантинні заходи
ще з 2 лютого. Обмежили відвідання
пацієнтів рідними, ввели жорсткіші
методи з обробки закладу, з використання
деззасобів, дезінфекції приміщень
тощо. Тому коли з 16 березня оголосили
карантин по всій державі, ми вже й
так були в карантині. Але ви спитали
про шок. Ми побачили, що не готові
до коронавірусу, насамперед через
відсутність засобів індивідуального
захисту медичного персоналу. Не було
одноразових масок, захисних костюмів,
комбінезонів. Кількість використання
дезінфікувальних засобів збільшилася
в рази, і ми зрозуміли, що ми на грані
катастрофи. Тоді почали збирати кошти
на рівні району. Бо проблема полягала
в тому, що коли нам пропонували
купляти дезінфікувальні та захисні
засоби – перед новим роком, у нас не

ВИКОНКОМ ЖАШКІВСЬКОЇ МІСЬКРАДИ ЗАБЕЗПЕЧУЄ
ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДИ

опри карантинні заходи, відбулися
засідання виконавчого комітету
Жашківської міської ради. Ухвалено
вкрай важливі рішення для забезпечення
нормальної діяльності громади. На
черговому зібранні обговорювалося
питання харчування дітей у закладах
освіти. Після тривалих дискусій учасники
засідання зійшлися на тому, що необхідно
знизити навантаження на батьків в оплаті
харчування школярів і дошкільнят.
Тож із початком нового навчального року

батьки школярів сплачуватимуть 75% за
їх харчування, що складе 15,75 грн. Батьки
дошкільнят із 1 червня будуть платити
40%, тобто 14 грн. Жашківчани схвально
відреагували на таке нововведення, адже
у кризовій ситуації у зв’язку з пандемією
багато хто залишився без роботи, чимало
сімей отримує мінімальну зарплатню.
Засідання виконкому вкотре засвідчило,
що соціальна допомога громадянам
з боку міської ради залишається у
пріоритеті.

ТУРБОТА ПРО ВЕТЕРАНІВ ЖАШКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ

М

День української вишиванки:
чому наш національний одяг так
люблять в усьому світі
С. 3

ІНТЕРВ’Ю

НОВИНИ РАЙОНУ

П

Фонд “Нова Громада” передав
подарунки сім’ям ліквідаторів та
ветеранам Другої Світової війни
С. 2

іський голова Жашкова Ігор Цибровський у переддень 75-ої річниці перемоги
над нацизмом особисто відвідав кожного з шести ветеранів - учасників
бойових дій, які проживають на території Жашківської ОТГ та вручив їм матеріальну
допомогу. У свою чергу, голова Жашківської райдержадміністрації Юрій Барабаш
та в.о. голови райради Людмила Мазур вручили усім 18 ветеранам, котрі живуть
у Жашківському районі, подарунки та пам’ятні медалі «За бойові заслуги».

було грошей. Тоді одноразова хірургічна
маска коштувала трохи більше гривні.
Це ті, які зараз понад 20 грн коштують. А
коли ми назбирали грошей, виникла інша
проблема: де купувати? Навіть на заводі
«Славна» у Смілі черга була на місяці
вперед. Добре, що знайшлися люди,
які допомогли. Звісно, у нас був певний
запас. Але ти розумієш, що перший же
випадок коронавірусу ставить тебе перед
вибором: як ти убезпечиш персонал? Бо
це живі люди, які мають родичів, дітей.
Тому перші три тижні було скрутно. Але
потім ситуація вирівнялася, підключилися
меценати, благодійні фонди, зокрема,
«Нова Громада». Частково нам надіслали,
частково ми самі придбали костюми
біозахисту, комбінезони, одноразові
халати, респіратори. І лише тоді я зітхнув
з полегшенням. Коронавірус оголив
проблеми в медицині – наскільки ми
не готові. Але одночасно він показав,
в якому напрямку нам треба рухатися.
Виявляється, треба укріплювати
матеріально-технічну базу, бо будь-якої
миті може трапитися така халепа.

ДО СПЕЦШКОЛИ №1
ПЕРЕДАНО НОВУ ТЕХНІКУ

Д

о Жашківської спеціалізованої
школи №1 було передано 3
плазмові телевізори та 3 ноутбуки, що
стало черговим кроком до повного
забезпечення закладу необхідною для
освітнього процесу технікою.
Кошти на згадану техніку були
виділені депутатами Аллою Васькевич,
Олександром Бондаренком та Миколою
Кльоцом із депутатських фондів бюджету
Жашківської громади. Підтримав бажання
дирекції закладу поповнити матеріальнотехнічну базу і міський голова Ігор
Цибровський.

Підготовлено за інформацією сайтів Жашківської райдержадміністрації та Жашківської міської ради.

- Який настрій у персоналу?
Паніка була?
– Чесно кажучи, було по-різному.
Спочатку ми запропонували піти у
відпустку групам ризику, тим, кому за 60.
Таким чином, близько 30% персоналу
відправили у відпустку – вивели з-під
ризику. До мінімуму звели відвідування
закладу – і велика подяка людям, що вони
це зрозуміли. Звісно, були панікери. Але ми
провели з ними роз’яснювальну роботу,
і вони дещо заспокоїлися. Я пишаюся
своїм колективом: люди з розумін-

ням, з високою мірою відповідальністю
поставилися до того, що вони зараз вкрай
важливі. І це не просто високі слова.
– Скажіть як лікар: наскільки цей
коронавірус особливий? Дехто вважає,
що він нічим не відрізняється від
звичайного грипу…
- Ні, він дійсно особливий, і ми це бачимо
на прикладі інших країн. Не думаю, що
журналісти, щоб полякати населення
Європи, показували репортажі з Італії,
де медики працюють цілодобово і
Продовження на с. 2.

ЖАШКІВСЬКІ ВЧИТЕЛІ ЗДОБУЛИ ПЕРЕМОГУ В ОСВІТЯНСЬКОМУ КОНКУРСІ

О

голошено результати конкурсу на найкращий електронний освітній ресурс,
який проходив на базі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти
педагогічних працівників Черкаської облради. У ньому взяли участь 708 педагогів
області, серед яких і 19 педагогічних працівників Жашківської громади. Дипломами
Управління освіти за І місце у конкурсі на найкращий електронний освітній ресурс
нагороджені вчитель молодших класів Жашківської спеціалізованої школи №1
Алла Пришлюк (електронний ресурс «Ерудований споживач») та вихователь
Жашківського дошкільного навчального закладу № 3 «Сонечко» Наталія Коломієць
(вебсайт «Дивосвіт театру»). Також жашківські педагоги та творчі групи отримали
сертифікати за здобуття ІІІ місця у конкурсі.

БІЗНЕС ПЕРЕДАВ ЖАШКОВУ
МАСКИ І ТЕРМОМЕТРИ

З

асновники трьох підприємств з
китайськими інвестиціями - ТОВ «Саміт
Груп», «ГРІНВУД ІНДАСТРІ» та ТОВ «Прайд
Індастрі ЛТД» передали Жашківській
міській раді 5 тисяч захисних масок та
три дистанційні термометри. Масками
забезпечать співробітників поліції, ДСНС,
комунальників. Термометри планують
передати до шкіл і дитячих закладів.
Певний час після завершення карантину

планується вимірювати температуру дітей та працівників у закладах
освіти. Такі заходи мінімізують поширення коронавірусної інфекції.

