Інформація про захворювання на вірусний гепатит А серед учнів
Чаплинської середньої загальноосвітньої опорної школи смт. Чаплине,
Васильківського району Дніпропетровської області станом на 21.11.2019
За
оперативним
повідомленням
Головного
управління
Держпродспоживслужби
в
Дніпропетровській
області
18.11.2019
зареєстровано випадки захворювання на вірусний гепатит А серед учнів
Чаплинської середньої загальноосвітньої опорної школи смт. Чаплине,
Васильківського району (далі – Чаплинська СЗШ), внаслідок якого
постраждало 4 дітей.
Постраждалих дітей госпіталізовано до інфекційних відділень з
діагнозом: «Вірусний гепатит А», в 3-х дітей діагноз лабораторно
підтверджений.
З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань фахівці
Головного управління 18.11.2019 провели санітарно-епідеміологічне
розслідування та інспектування в Чаплинській СЗШ з відбором проб для
відповідних лабораторних досліджень.
За
результатами
проведеного
санітарно-епідеміологічного
розслідування встановлено, що випадки захворювань в закладі зареєстровано
у період з 02.10.2019 по 20.11.2019. З лютого 2019 у зазначеному закладі освіти
проводились будівельно-монтажних роботи згідно з договором між
Департаментом
капітального
будівництва
Дніпропетровської
облдержадміністрації та підрядником «Спецбудмонтаж- 21», внаслідок чого
Головне управління не підписало Акт готовності закладу до нового
навчального року та не погодило організацію харчування дітей.
Перед початком навчального року фахівці Головного управління
26.09.2019 за заявою начальника відділу освіти молоді та спорту
Васильківської РДА та спеціалісти Синельниківського міжрайонного
управління Головного управління Держпродспоживслужби області провели
санітарно-епідеміологічне обстеження навчального закладу, під час якого
було встановлено, що в закладі продовжуються будівельно-монтажні роботи з
капітального ремонту, режим роботи закладу не погоджено з
Держпродспоживслужбою, приміщення харчоблоку використовуються не за
призначенням (в складських приміщеннях харчоблоку зберігаються шкільні
підручники, овочі зберігаються в приміщенні душової для персоналу),
медичний кабінет не забезпечений гарячою проточною водою та не проведено
лабораторно-інструментальні дослідження в учбових приміщеннях. За
результатом обстеження фахівці Служби надали директору школи припис про
усунення недоліків. Відповідно до листа з відділу освіти, молоді та спорту
Васильківської РДА від 17.10.2019 № 463 недоліки усунені, окрім проведення
лабораторно-інструментальних досліджень.
З 04.11.2019 в закладі без погодження з Держпродспоживслужбою
організовано харчування за рахунок власного харчоблоку, реєстраційний
номер потужності від 19.08.2017 № r-UA-04-16-84.

За встановлені порушення фахівці Головного управління
Держпродспоживслужби області надали керівнику закладу припис щодо
усунення порушень вимог законодавства про безпечність та якість харчових
продуктів від 19.11.2019 № 4973/16-19, винесено рішення про припинення
роботи харчоблоку на 10 робочих днів від 20.11.2019
№
04.2/1924154, розпорядження про усунення порушень вимог санітарного
законодавства від 21.11.2019.
Про виникнення ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в
Чаплинській
СЗШ
поінформовано
голову
Васильківської
райдержадміністрації від 20.11.2019 № Вих-06.2/1924130, директора
департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації
від 20.11.2019 № Вих-06.2/1924131, Головне управління Національної поліції
в Дніпропетровській області від 20.11.2019 № Вих-06.2/1924128.
Проведення протиепідемічних заходів триває.

