21.12.2019 завершилося розслідування випадків гострого отруєння після
вживання цукерок, принесених на день народження, серед учнів
Здовбицької загальноосвітньої школи с. Здовбиця Здолбунівського
району Рівненської області
За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в
Рівненській області 20.11.2019 від в. о. головного лікаря Здолбунівської ЦРЛ
надійшло повідомлення про реєстрацію випадків гострого отруєння
невідомою речовиною серед учнів Здовбицької ЗОШ с. Здовбиця
Здолбунівського району, внаслідок чого постраждало 12 дітей.
Усіх постраждалих дітей було госпіталізовано до Здолбунівської ЦРЛ з
попереднім діагнозом: «Гостре отруєння невідомою речовиною, що
знаходилася в цукерках».
З метою встановлення причин та умов виникнення випадків
захворювання фахівці Головного управління провели санітарно епідеміологічне розслідування з відбором проб для проведення відповідних
лабораторних досліджень.
Зв результатами розслідування встановлено, що організація харчування
в Здовбицької ЗОШ не здійснюється (харчоблок не функціонує),
використовується лише буфетна розфасована продукція (печиво, вафлі,
круасани), що реалізує оператор ринку, який зареєстрований в Державному
реєстрі потужностей.
Перед початком навчального року фахівці Головного управління взяли
участь у комісійній перевірці з представниками органів місцевого
самоврядування щодо підготовки закладу до роботи в новому навчальному
році, під час якої порушень вимог законодавства не виявлено.
Під час санітарно-епідеміологічного обстеження Здовбицької ЗОШ
20.11.2019 порушень вимог санітарного законодавства та законодавства у
сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів не було
виявлено. За результатами лабораторних досліджень, проведених
спеціалістами ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України,
встановлено невідповідність питної води за мікробіологічними показниками,
відібраної з бутильованої води для питних потреб дітей в класі, за що
директору Здовбицької ЗОШ надано припис від 02.12.2019 №04-01-17/010111/5017/19 щодо усунення порушень. Окрім того, директор Здовбицької ЗОШ
видав наказ про заборону використання питної води в кулерах, який був
доведений до відома батьків школярів, що ініціювали та забезпечили
встановлення бутлів з помпами та кулерів з питною водою по окремих класах.
Під час санітарно - епідеміологічного розслідування також встановлено,
що 20.11.2019 учениця 5-А класу пригостила всіх своїх 27 однокласників
цукерками з приводу святкування свого дня народження. Цукерки під назвою
«Чорні цукерки Баби Яги» - жувальні цукерки зі смаками винограду,
апельсину, яблука, полуниці, огірка, лимона, перцю чілі) виготовлено в КНР.
Дата виробництва 10.07.2019, термін придатності до 09.07.2022. Через 30-45
хвилин після вживання цукерок у дітей з’явилися симптоми отруєння:
головокружіння, нудота, млявість, загальне недомагання, спрага, через що
було викликано бригаду «Швидкої медичної допомоги». Усього було

госпіталізовано 12 дітей, яких станом на 21.11.2019 дітей було виписано у
задовільному стані із заключним діагнозом: «Гостре отруєння невідомою
речовиною, що знаходилася в цукерках. Гастрит».
Основною причиною гострого отруєння стала невідома хімічна
речовина, яка містилася в цукерках.
У ході розслідування фахівці Служби надали пропозиції директору
школи щодо заборони проведення урочистостей із масовим вживанням різних
харчових продуктів.
Цукерки, які споживали постраждалі діти, придбані в магазині
«Крамниця», власник якого фізична особа – підприємець зареєстрований в
Державному реєстрі потужностей операторів ринку. Планові заходи
державного нагляду протягом останніх років відносно зазначеного суб’єкта
господарювання не проводились.
Під час перевірки магазину «Крамниця» залишки зазначених цукерок
відібрано з метою проведення лабораторних досліджень за мікробіологічними
показниками.
За виявлені порушення директору магазину «Крамниця» надано припис
у сфері безпечності харчових продуктів від 22.11.2019 № 45 з терміном
виконання до 28.11.2019.
Рішенням Головного державного інспектора Рівненської області
від 22.11.2019 № 4, директора агропродовольчого ринку (ПП «Торговий центр
Д»), де оператор ринку магазину «Крамниця» придбав товар, зобов’язано
призупинити обіг зазначених цукерок. На території агропродовольчого ринку
спеціалістами Головного управління проведено рейдові обходи, місць
реалізації зазначеної продукції не виявлено, суб’єкти підприємницької
діяльності попереджені про небезпеку цієї продукції (інформація дирекції
ринку ПП «Торговий центр Д» від 02.12.2019 №113)
Про
ситуацію,
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управління
Держпродспоживслужби області поінформували Рівненську обласну державну
адміністрацію. Листом Головного управління від 29.11.2019 № 04-01-17/0111/4986-19 передано матеріали до правоохоронних органів. За фактом
реєстрації отруєння невідомою речовиною, що містилась у цукерках,
територіальним органом Національної поліції відкрито кримінальне
провадження за №123019180130000793 від 20.11.2019.
З метою проведення санітарно-освітньої та роз’яснювальної роботи з
населенням щодо профілактики масових отруєнь дітей відповідну інформацію
було
розміщено
на
офіційному
сайті
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Рівненській області, а також було надано 12
інформаційних матеріалів для ЗМІ та Інтернет – видань і проведено 2 виступи
на телебаченні та 2 на радіо.
Проведення протиепідемічних заходів завершено.

