Заключні результати розслідування спалаху гострої кишкової інфекції
серед працівників ТзОВ «Електроконтакт Україна» в м. Броди
Львівської області
За повідомленням Головного управління Держпродспоживслужби у
Львівській області внаслідок спалаху на гостру кишкову інфекцію серед
працівників ТзОВ «Електроконтакт Україна» постраждало 19 дорослих осіб.
Після проведеного курсу лікування всіх госпіталізованих виписано з
лікарні. Постраждалим встановлено діагноз «Діарея, гострий гастроентерит,
ймовірно – інфекційного походження».
Заклад громадського харчування, де харчувалися постраждалі,
розташований на підприємстві ТзОВ «Електроконтакт Україна» (Львівська
область, м. Броди, вул. Чупринки, 25) та зареєстрований як оператор
потужності в Державному реєстрі потужностей операторів ринку.
З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань фахівці
Головного управління 17.02.2020 розпочали санітарно-епідеміологічне
розслідування спалаху та інспектування закладу громадського харчування з
відбором проб для проведення відповідних лабораторних досліджень.
Під час проведення 17-18.02.2020 позапланового заходу (інспектування)
закладу громадського харчування були встановленні порушення вимог
законодавства у сфері безпечності харчових продуктів, у зв’язку з чим суб’єкту
господарювання надано припис щодо усунення встановлених порушень,
видано Рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових
продуктів в закладі громадського харчування, яким було припинено діяльність
об’єкту з 18.02.2020 по 27.02.2020 та складено протокол про правопорушення
у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.
Рішенням про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових
продуктів від 18.02.2020 № 20 вилучено 3,9 кг курятини із закінченим
терміном придатності.
Контроль виконання припису фахівці Головного управління
Держпродспоживслужби області провели 27.02.2020 та встановили, що
припис виконано згідно з встановленими термінами.
За результатами лабораторних досліджень 15 проб харчових продуктів у
6 пробах виділено патогенні мікроорганізми: БГКП, St.aureus, Proteus vulgaris.
З 60 досліджених змивів з об'єктів навколишнього середовища у 11
змивах виділено БГКП та в 11 змивах 11 змивах виділено St. аureus.
За результатами дослідження біологічного матеріалу декретованого
контингенту у 3 осіб виділено St. аureus.
За
результатами
проведеного
санітарно-епідеміологічного
розслідування та обстеження було встановлено наступне:
джерело – ймовірно носії St. аureus;
фактор передачі – харчові продукти;
шлях передачі збудника інфекції – харчовий;
основна причина спалаху – недотримання правил особистої гігієни
працівниками, у яких виділено St. аureus, відсутність маркування кухонного

інвентарю для сировини та готової продукції, що могло призвести до
вторинного інфікування готової продукції збудником, використання неякісної
сировини;
обставини, що сприяли виникненню спалаху: відсутність умов для
дотримання правил особистої гігієни персоналом у виробничих цехах,
неякісне миття кухонного інвентарю та поверхонь, відсутність маркування,
відсутній контроль за термінами реалізації сировини та готових страв.
Про виникнення спалаху Головне управління Держпродспоживслужби
області поінформувало Львівську облдержадміністрацію, прокурора
Львівської області, та Головне управління Національної поліції у Львівській
області .
Бродівським відокремленим підрозділом Золочівського відокремленого
підрозділу Головного управління Національної поліції у Львівській області
відкрито кримінальне провадження за порушення, передбачене частиною
першою статті 325 Кримінального кодексу України.
Санітарно-епідеміологічне розслідування завершено.

