Станом на 21.12.2019 завершилося розслідування причин спалаху
захворювання на сальмонельоз у м. Вінниці після відвідування кафе
«Бібліотека»
За
оперативним
повідомленням
Головного
управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій області 05.12.2019 зареєстровано
спалах захворювання сальмонельоз серед осіб, які відвідували кафе
«Бібліотека» у м. Вінниця за адресою: м. Вінниця, вул. М. Оводова, 32,
внаслідок чого постраждало 7 осіб.
Усіх постраждалих госпіталізовано до лікарень, з них 6 - до
інфекційного відділення МКЛ № 1 м. Вінниці та одна особа (вагітна) – до
гінекологічного відділення КНП «Вінницький міський клінічний пологовий
будинок №1».
За результатами лабораторних досліджень у госпіталізованих було
виділено Salmonella Enteritidis, серогрупа D. Усім хворим встановлено
діагноз: «Сальмонельоз», перебіг захворювання середнього ступеня важкості.
Хворі проходять курс специфічного та симптоматичного лікування.
З метою встановлення причин та умов виникнення спалаху фахівці
Головного управління провели санітарно-епідеміологічне розслідування та
інспектування закладу громадського харчування «Бібліотека» з відбором
проб для проведення відповідних лабораторних досліджень.
За
результатами
проведеного
санітарно-епідеміологічного
розслідування встановлено, що основною причиною спалаху стало вживання
в їжу інфікованих страв, приготовлених з порушенням технології
приготування та умов реалізації страв. Обставинами, що сприяли
виникненню спалаху стало порушення правил особистої гігієни
працівниками кафе.
Під час обстеження закладу за встановлені порушення вимог
законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових
продуктів спеціалісти Головного управління надали припис від 06.12.19 №
245 про усунення порушень вимог законодавства про харчові продукти,
корми, побічні продукти тваринного походження. На ФОП накладено штраф
на суму 25038 грн 00 коп. також Головне управління видало постанову від
05.12.19 № 432/01 про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових
продуктів.
У закладі громадського харчування «Бібліотека» здійснюють свою
діяльність двоє ФОПів, які зареєстровані в Державному реєстрі потужностей
операторів ринку за № r-UA-02-28-2387 та № r-UA-02-28-2386.
Заходи державного нагляду (контролю) у закладі громадського
харчування «Бібліотека» протягом 2018-2019 років не проводились.
За результатами бактеріологічних досліджень 14-х працівників кафе
«Бібліотека» на носійство кишкових інфекцій у 3-х працівників в матеріалі з
носа та зіву виділено St. Аureus (протоколи від 10.12.19 №№ 710,719, 727).
Один співробітник кафе, який є носієм стафілококу, направлений на санацію
відповідно до наказу ФОП від 11.12.19 № 2 та на даний час проходить
лікування і буде допущений до роботи лише після отримання контрольних
негативних результатів. Двоє інших співробітників кафе, які за результатами

лабораторного дослідження є носіями стафілококу і відмовились від
проведення санації, відповідно до наказу ФОП від 11.12.19 № 3 були
звільнені з роботи (лист від ФОП від 16.12.19.№ 2537).
Про
ситуацію,
що
склалась
Головне
управління
Держпродспоживслужби поінформувало правоохоронні органи, ДСНС та
органи місцевої влади.
Проведення протиепідемічних заходів завершено.

