Результати розслідування спалаху гострої кишкової інфекції серед
відвідувачів закладу громадського харчування "БЮДЖЕТКАФЕ" в м.
Києві
За повідомленням Головного управління Держпродспоживслужби в
м. Києві внаслідок спалаху на гостру кишкову інфекцію серед відвідувачів
закладу громадського харчування "БЮДЖЕТКАФЕ" в м. Києві постраждало
15 осіб, у тому числі 1 дитина.
Після проведеного курсу лікування всіх госпіталізованих виписано з
лікарні. Постраждалим встановлено діагноз «Сальмонельоз», у 8 випадках, у
тому числі у працівника кафе, діагноз підтверджено лабораторно, виділено
Salmonella enteritidis.
З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань фахівці
Головного управління 28.10.2019 розпочали санітарно-епідеміологічне
розслідування спалаху та інспектування закладу громадського харчування з
відбором проб для проведення відповідних лабораторних досліджень.
Об’єкт не зареєстровано в Державному реєстрі потужностей операторів
ринку.
Під час проведення 28.10.2019 позапланового заходу (інспектування)
закладу громадського харчування "БЮДЖЕТКАФЕ" заклад громадського
харчування не функціонував.
Під час здійснення позапланового заходу (інспектування) закладу
громадського харчування 29.10.2019 фахівці Головного управління
встановили, що за вказаною адресою діяльність з надання послуг харчування
здійснює ФОП.
Під час інспектування ФОП працівники Головного управління
встановили порушення вимог Закону України "Про основні принципи та
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", у результаті чого
суб’єкту господарювання надано припис щодо усунення встановлених
порушень. За результатами лабораторних досліджень (в 1 з 4 проб харчових
продуктів виділено патогенні мікроорганізми – сальмонели в 25г, БГКП
(коліформи) в 1,0г, КМАФАнМ, КУО в 1,0г) видано Рішення про тимчасове
припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів від 06.11.2019
№ 113.
З 20 досліджених ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ
України» змивів з об'єктів навколишнього середовища у 1 змиві виділено
Е. coli. Проба води водопровідної не відповідала ДСанПіН 2.2.4-171-10
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за
мікробіологічними показниками.
За результатами проведеного фахівці Головного управління санітарноепідеміологічного розслідування та обстеження встановили:
джерело – хворий працівник закладу громадського харчування;
фактор передачі – харчовий продукт (коливо);
шлях передачі збудника інфекції – харчовий;

основна причина спалаху – допущення хворого працівника (в
продромальному періоді) до роботи;
обставини,
що
сприяли
виникненню
спалаху:
порушення
технологічного режиму під час виготовлення харчових продуктів, порушення
температурних режимів в процесі зберігання харчових продуктів, або
вторинне їх інфікування за рахунок контамінованих патогенними та умовно
патогенними мікроорганізмами об’єктів навколишнього середовища.
Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві на адресу
Святошинського Управління поліції Головного управління Національної
поліції України у м. Києві направило листа щодо вжиття відповідних заходів
реагування, передбачених статтею 325 Кримінального кодексу України.
Протиепідемічні заходи у вогнищі завершені, спалах локалізовано і
ліквідовано.

