Про спалах захворювання на ГКІ серед дітей ЗОШ № 2 м. Сіверськ Бахмутського
району Донецькій області
За оперативною інформацією ГУ Держпроспоживслужби в Донецькій області
26.04.2017 року зареєстровано спалах на гостру кишкову інфекцію серед учнів ЗОШ № 2 м.
Сіверськ Донецької області, внаслідок якого постраждало 18 осіб, із них 17 дітей різного віку
та один дорослий.
За даними Бахмутської районної філії ДУ «Донецький обласний лабораторний центр
МОЗ України» з попереднім діагнозом: «Харчова токсикоінфекція?» до інфекційних
відділень Сіверської та дитячої лікарні міста Бахмут станом на 17-00 26.04.2017 з попереднім
діагнозом: «Харчова токсикоінфекція?» у стані середньої важкості госпіталізовано 17 дітей
(із низ 6 дітей у тяжкому стані) та до інфекційного відділення міської лікарні № 2 м. Бахмут
госпіталізований вихователь даного закладу.
З метою проведення епідрозслідування та своєчасної локалізації та ліквідації спалаху
створена комісія у складі представників Бахмутської районної державної адміністрації
(голова комісії – заступник РДА Герасимова Л.С., заступник голови – в.о. начальника
Держпродспоживслужби в Бахмутському районі Шульженко О.П.), спеціалістів ДПСС в
Донецькій області, Донецького обласного лабораторного центру та Департаменту охорони
здоров’я Донецької ОДА.
Затверджений та відкорегований План заходів по локалізації спалаху серед учнів ЗОШ
№ 2 м. Сіверськ Донецької області.
За результатами обстеження харчоблоку Сіверської загальноосвітньої школи № 2
виявлено ряд порушення санітарного законодавства:
відсутні достовірні дані щодо дотримання технології термічної обробки
м'ясних рублених виробів, зокрема не проведена періодична метрологічна повірка
електрожарових шаф;
порушується поточність технологічного процесу приготування їжі
(перехрещення потоків сирих продуктів та напівфабрикатів з готовою продукцією
тощо.
За результатами проведеної перевірки навчального закладу Комісією запропоновано
відділу освіти Бахмутської РДА ввести обмежувальні заходи, посилити дезінфекційний
режим та тимчасово припинити навчальний процес до локалізації спалаху. Керівнику
закладу надано пропозиції щодо усунення виявлених порушень вимог санітарного
законодавства.
Відповідно до наказу начальника Відділу освіти Бахмутської РДА до вияснення
обставини, що могли сприяти виникненню захворювання, з 27.04.2017 року тимчасово
припинено навчально-виховний процес в ЗОШ № 2 м. Сіверськ Донецької області.
Бахмутською районною філією Державною установою «Донецький обласний
лабораторний центр МОЗ України» проведений відбір зразків для проведення лабораторних
досліджень добових проб харчових продуктів, змивів на БГКП та умовно патогенну флору,
питної води, дезінфекційних засобів та робітників харчоблоку (3 чоловіка) на патогенну
флору.
У школі проведено заключну дезінфекцію.
Проведення комплексу профілактичних, протиепідемічних заходів та лабораторних
досліджень триває.
Питання усунення порушень санітарного законодавства, які встановлено за
результатами обстеження навчального закладу знаходиться під контролем Головного
управління Держпродспоживслужби у Донецькій області.

