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штраф у 17000грн. Тому ми з фахівцем соціальної 
роботи Оленою Іщенко продовжили роботу по 

наданню 
допомоги  
хворим, 
пенсіонерам, які 
проживають одні 
і не можуть 
вийти в магазин. 
  Вручили 8 
продовольчих 
наборів 

Пенсіонери 
отримують 

продовольчі набори  деякі зі сльозами на очах, 
дякують що їх не забувають в цей складний час. 
Дуже приємно. А Чухліб Катерина Василівна каже 
« такого чаю смачного , що ви принесли  ще не 
пила, дякує».                   Надія Стовба 

                               ***      ***  

      8-9 квітня вручені продовольчі набори 
одиноким, одиноко проживаючим 
пенсіонерам та інвалідам в кількості 20 
штук. 
   Інвалід 1 групи Василь Шаповалов в цей 
день відзначив своє 35-річчя, йому 
вручили набір продуктів та привітали з 
Днем народження, побажали здоров’я на 

довгі роки, 
щастя та 
благополуччя.          
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           Вісті громади 

 

  ДОПОМОГА ТА ПІДТРИМКА МАЛОЗАХИЩЕНИМ 
ВЕРСТВАМ  НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ  КАРАНТИНУ 

      Враховуючи  через загрозу епідемії 
коронавірусу , Пісківський ТОВК організував  
роботу щодо допомоги малозахищеним 
верствам населення. Перш за все, мова йде про 
забезпечення самотніх людей похилого віку та 
осіб з інвалідністю товарами першої 

необхідності. 
     На території 
сіл Піски  та 
Костянтинівка 
260 пенсіонерів 
за віком, 
отримують 
послуги догляду 

10 пенсіонерів, 25 осіб, які опинилися у 
складних життєвих обставинах.  Приватні 
підприємці ( Тетяна Коваль, Олександр Гусєв, 
Віталій Біденко, Ольга Селіна), фермери 
(Микола Юрчик, Олександр Новицький)  
долучилися до допомоги і виділили продуктові 
набори (макарони, крупи, олію, масло, 
консерви, чай, цукор, печиво), які отримали 6 
осіб з інвалідністю, 6  одиноких пенсіонерів, так 
як в умовах карантину більшість з них 
самоізольовані.  
Надалі будемо продовжувати дану роботу. 
 

 

       ДОПОМОГА ТА ПІДТРИМКА   В ЗНАЧНО 
СУВОРІШІ ПРАВИЛА КАРАНТИНУ                                      

      Сьогодні 6 квітня 2020 року продовжується 
карантин у зв’язку з поширенням в країні 
корона  вірусної інфекції і встановлені значно 
суворіші правила карантину, тепер за вихід з 
дому без поважної причини можна заробити  
  

 

Там, де Інгул тихо воду несе, 
Де ніжно шепочуть тополі, берізки, 
Розкинулось світле і ніжне село, 
Найкраще у світі, село моє  Піски. 

ЦЦииккааллоо    ММииккооллаа  

  



До відома громади 

                      Зверненя міського голови 

 

Дякуємо Вам за проявлену свідомість під час 
святкування Великодня. Хочу нагадати, що 
пандемія не завершена, а набирає обертів. Я 
думаю, що Ви всі добре знаєте, що 21 квітня 
захворюваність на корона вірус різко зросла до 
83 осіб у Миколаївській області, в тому числі за 
1 день 42 особи. 
   Найгірша ситуація у наших сусідів 
м.Вознесенськ та Доманівка вже появилися 
хворі і є один смертельний випадок. 
   Щоб не допустити такої ситуації в нашій 
громаді звертаюсь до всіх жителів та 
священнослужителів нашої територіальної 
громади проявити свідомість і під час 
Поминальних днів. 
   22 квітня прийнято рішення районного штабу 
з питань ліквідації наслідків медико-біологічної 
надзвичайної ситуації природного характеру, 
пов’язаної з поширенням корона вірусної 
хвороби на території Баштанського району про 
заборону відвідування жителями громади 
кладовищ та проведення панахид на 
кладовищах священнослужителями з 25 квітня 
по 28 квітня включно. 
  Можливість відвідати кладовища та пом’янути 
своїх рідних та близьких ми зможемо після 
зняття карантину. 
   Вірю що кожний з Вас проявить свідомість і 
прислухається до моїх слів. 
                              Ваш міський голова Іван Рубський 

 

Відзначила  не ювілейний, але поважний  свій 
день народження 

 

  92 річницю святкувала   приємна, добра жінка – 

ФЕДОРОВА  ГАННА МАКСИМІВНА.  І це не тільки її 
особисте свято, а й в першу чергу родини. Адже все життя 
Ганна Максимівна присвятила  родині, людям, віддавши 
кожному частинку своєї душі. 
   Завітали на ювілей т.в.о.старости Халабуда О.В.,  
помічник т.в.о.старости Стовба Н.О. та  фахівець з 
соціальної роботи Іщенко О.М.  Жінка дякувала за теплі 
слова та із задоволенням фотографувалася  з гостями.  
     Ганна Микитівна розповідала про своє життя, яке раз за 
разом підкидало випробування. Інколи опускалися  руки, та 
відкрите, щире  серце допомогало вижити при будь-яких 
обставинах. І на добрих людей ювілярці, на щастя, теж 
пощастило. 
- Зі мною поруч завжди були люди, які підтримували, з  

ними легше було пережити  найважчі моменти :  
голодомор, смерть батька  (коли  було 14 років), і  
роки війни.  

   Не віриться, що цій жінці 92. Вона пам’ятає все своє  
життя до дрібниць, і,, не зважаючи на поважний вік 
залишається активною, цікавиться   життям  односельців, 
яких знає з молоду. 
    Гості побажали їй дожити ще до 100-річного ювілею. Тож 
сподіваємося, що обіцянку Ганна Максимівна виконає. 
Принаймні сказала, що буде старатися.   
                                                                              

                     *** 

  НОВИЙ  КОРОНАВІРУС 

                        5 речей, які треба знати     

Що таке    СОVID-19? 

  СОVID-19- це захворювання, яке викликається новим 
корона вірусом, і яке раніше не зустрічалося у людей. 
Коронавіруси- це велике сімейство вірусів, що 
зустрічаються як у тварин, так і у людей. 
Які симптоми  СОVID-19? 
    У більшості випадків викликає легкі симптоми, в тому 
числі нежить, біль у горлі, кашель та лихоманку.У 
деяких людей можуть бути важчими і призвести до 
пневмонії або утруднення дихання. У деяких випадках 
інфекція може призвести до смерті. 
Як поширюється  СОVID-19? 
Як видається, найлегше поширюється через тісний 
контакт із зараженою людиною. Коли хтось хворий на  
СОVID-19 кашляє або чхає, виділяються невеликі 
крапельки і ви можете вдихнути вірус, якщо 
знаходитесь занадто близько. 
Хто наражається на найбільший ризик? 
Нам все ще потрібно дізнатися більше про те, як  
СОVID-19 впливає на людей. Люди похилого віку та 
люди з іншими захворюваннями, такими як діабет та 
серцеві захворювання, є більш схильними до розвитку 
важкої хвороби. 
Яке лікування від  СОVID-19? 

Наразі немає лікування та вакцини.Однак багато 
симптомів можна лікувати.                
 

    

 
     

 « З повагою та вірою в краще майбутнє» 

Тимчасово виконуючий обов’язки старости   

   

                            *** 

КОРОНАВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ СОVID-19 

             ЯК ВБЕРЕГТИСЯ 

 

             Рекомендації для уникнення зараження 
• Повноцінне харчування, здоровий сон, фізичні 

вправи та водний баланс організму 

• Термічно обробляйте продукти 

• Не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа 
та рота 

• Уникайте скупчення людей 

• Ретельно і часто мийте руки з милом чи 
обробляйте їх антисептиком 

• Не їжте сире м’ясо, м’ясні  субпродукти та яйця 

• Уникайте контактів з людьми, у яких   є ознаки 
захворювання. Мінімальна дистанція – 1 метр. 

Симптоми, коли потрібно залишатися вдома 

 

•   Підвищена температура 

•   Кашень 

• Утруднене дихання 

 

Миття рук з милом 

•  Тривалість процедури -20-40 секунд 

• Водо має бути теплою, а не холодною чи 
гарячою 

         



  

 

  

 

 

 

 

  

        

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

                  

  

       «  З повагою та вірою в краще майбутнє» Т.в.о.старости   
 

 

 


