Про спалах гострої кишкової інфекції в НВК № 2 м. Хмельницького
Хмельницької області
За
оперативним
повідомленням
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Хмельницькій області 26.04.2017 серед учнів
навчально-виховного комплексу № 2 м. Хмельницького зареєстровано 14
випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію.
До Хмельницької міської інфекційної лікарні з попереднім діагнозом
«Харчова токсикоінфекція? Гостра кишкова інфекція?» із навчального закладу
госпіталізовано 4 дитини. 10 дітей з легкою формою перебігу перебувають на
амбулаторному лікуванні.
Відповідно до поданої заяви директора НВК № 2 м. Хмельницького,
спеціалістами Держпродспоживслужби в м. Хмельницькому 27.04.2017 року
розпочато проведення позапланової перевірки закладу.
Організовано санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху за участю
фахівців ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України».
Здійснено відбір зразків сировини, готової продукції, води, змивів на патогенну
та умовно-патогенну мікрофлору, обстеження працівників харчоблоку
навчально-виховного комплексу на носійство стафілококу, кишкової групи
інфекцій.
При проведенні обстеження спеціалістами Держпродспоживслужби
виявлено ряд порушень вимог санітарного законодавства, зокрема:
- потребує заміни частина столового, кухонного посуду та розділового
інвентарю;
- недостатня кількість холодильного обладнання, що призводить до порушення
товарного сусідства зберігання харчових продуктів та недотримання
температурного режиму зберігання харчових продуктів;
- недостатньо ємностей для миття столового посуду, не проводиться
прожарювання столових приборів в духових шафах;
- відсутні ємності для миття та обробки яєць, що призводить до порушень
правил їх миття та дезінфекції;
- відсутнє затверджене перспективне меню для груп продовженого дня;
- до щоденного меню включені заборонені харчові продукти (напівфабрикати
швидкого приготування промислового виробництва, ковбаса напівкопчена,
тощо);
- працівниками харчоблоку при порціонуванні страв не дотримуються правила
особистої гігієни, тощо.
Обставини виникнення спалаху з’ясовуються. Проведення комплексу
профілактичних, протиепідемічних заходів та лабораторних досліджень триває.
За фактом виникнення спалаху кишкових інфекцій видано розпорядження
Начальника управління Держпродспоживслужби у м. Хмельницькому від
27.04.2017 року № 2 «Про тимчасове призупинення діяльності харчоблоку НВК
№ 2 по вул. Івана Франка, 57, м. Хмельницький».

За фактом виникнення спалаху підготовлені матеріали до
правоохоронних органів міста Хмельницького.
Проведення комплексу профілактичних, протиепідемічних заходів та
лабораторних досліджень триває.
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Держпродспоживслужби в Хмельницькій області.

