Триває розслідування спалаху захворювання на сальмонельоз серед відвідувачів
кафе «RAT» у м. Борислав Львівської області станом на 21.12.2019
За
оперативним
повідомленням
Головного
управління
Держпродспоживслужби у Львівській області 12.12.2019 отримано
повідомлення від Дрогобицького міськрайонного відділу ДУ «Львівський
обласний лабораторний центр МОЗ України» про спалах захворювання на
сальмонельоз серед відвідувачів кафе «RAT» у м. Борислав, за адресою: вул. С.
Коваліва, 16 «Д», внаслідок чого постраждало 15 осіб.
Госпіталізовано до інфекційного відділення 14 дорослих осіб, одна особа
лікується амбулаторно. Усім 15 захворілим встановлено діагноз «сальмонельоз»,
в тому числі 10 особам діагноз «Сальмонельоз» підтверджений лабораторно
(виділено Salmonella enteriditis).
Усі постраждалі відвідували та харчувалися в кафе «RAT». За даними
закладу кількість осіб, які харчувались в 4 компаніях і мали ризик одночасного
зараження , склала 57 осіб.
Кафе «RAT» не зареєстровано в Державному реєстрі потужностей
операторів ринку, раніше заходи державного контролю (інспектування) у закладі
громадського харчування Держпродспоживслужбою не проводилися.
З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань фахівці
Головного управління Держпродспоживслужби області провели санітарноепідеміологічне розслідування спалаху та обстеження закладу громадського
харчування з відбором проб для проведення відповідних лабораторних
досліджень.
Під час обстеження закладу за встановлені порушення вимог
законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових
продуктів спеціалісти Головного управління надали припис від 13.12.19 № 26/45
про усунення порушень вимог законодавства. На ФОП складено протокол про
адміністративне правопорушення, розгляд справи про накладання штрафу
заплановано
на
26.12.2019.
Також
Головним
управлінням
Держпродспоживслужби області винесено рішення від 13.12.19 № 171 про
тимчасове припинення виробництва та обігу продукції в термін з 13.12.19 по
21.12.19.
За результатами лабораторних досліджень встановлено невідповідність
вимогам питної води за мікробіологічними показниками, в 3-х пробах харчових
продуктів (ковбаски індичі (сирі), шашлик маринований (сирий), ребра свині
(сирі) виділено БГКП, протей (результати від 18.12.19 №№ 816, 817, 818), у 2-х
пробах (слойка з м’ясом та філе куряче (сире) виділено мікроорганізми роду
Salmonella гр., D (результати від 18.12.19 №№ 814, 815 відповідно), у рулеті
курячому виділено БГКП, KL. Pneumonia (результат від 18.12.19 № 819).
Постачальник продукції сирих курячих напівфабрикатів, де лабораторно
підтверджено невідповідність результатів, є ФОП «Галицька свіжина», за
адресою: м. Львів, вул. Данила Апостола, 16. Відносно вказаного оператора
ринку фахівці Головного управління з 23.12.2019 проведуть інспектування з
відбором проб для проведення відповідних лабораторних досліджень.

Про
ситуацію,
що
склалась,
Головним
управлінням
Держпродспоживслужби області поінформовано правоохоронні органи, ДСНС
та органи місцевої влади.
Проведення протиепідемічних заходів триває.

