Первинна інформація щодо реєстрації спалаху гострої кишкової інфекції
серед дітей в закладі дошкільної освіти в с. Бузьке Вознесенського району
Миколаївської області станом на 07.02.2020.
За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в
Миколаївській області (далі – Головне управління) 07.02.2020 від ДУ
«Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України» надійшло
повідомлення про реєстрацію спалаху захворювання на гостру кишкову
інфекцію серед дітей в с. Бузьке Вознесенського району Миколаївської
області, внаслідок чого постраждало семеро дітей, з них шість відвідують
Бузький заклад дошкільної освіти (далі – Бузький ДНЗ) за адресою: с. Бузьке,
вул. Отамана Грогорєва, 268, та одна дитина із сімейного вогнища, що відвідує
школу у селі.
З семи постраждалих четверо госпіталізовано до інфекційного
відділення Вознесенської міської лікарні попереднім діагнозом: «Гострий
гастроентерит середнього ступеня важкості», трьом постраждалим призначено
амбулаторне лікування.
З метою встановлення причин та умов виникнення випадків
захворювання фахівцями Головного управління 07.02.2020 розпочато
санітарно - епідеміологічне розслідування з відбором проб для проведення
відповідних лабораторних досліджень.
За результатами розслідування в Бузькому ДНЗ встановлено порушення
вимог санітарного законодавства: порушення санітарно – гігієнічного режиму
в групах, недотримання вимог щодо зберігання спецодягу, прибирального
інвентарю, відсутність інформації про проведену заключну дезінфекцію,
порушення термінів проходження профілактичних медичних оглядів
працівників.
За встановлені порушення вимог законодавства Головним управлінням
підготовлено припис, вирішується питання про притягнення керівника до
адміністративної відповідальності та відсторонення від роботи чотирьох
працівників.
З метою вжиття невідкладних заходів щодо локалізації спалаху
Головним управлінням направлено листи на адресу ДУ «Миколаївський
обласний
лабораторний
центр
МОЗ
України»
від
07.02.2020
№ 14.5.1-2-11/600-20, Управління охорони здоров’я Миколаївської ОДА
від 07.02.2020 № 14.5.1-2-11/608-20, Бузького сільського голови від 07.02.2020
№14.5.1-2-11/617-20 та Департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА
від 07.02.2020 №14.5.1-2-11/628-20.
За інформацією Головного управління харчоблок Бузького ДНЗ
зареєстровано в Державному реєстрі потужностей операторів ринку.
Заходи державного нагляду (контролю) у сфері санітарного
законодавства щодо Бузького ДНЗ фахівцями Держпродспоживслужби
проводились в жовтні 2018 року, за результатами якого керівнику було надано
припис про усунення порушень.
Санітарно-епідеміологічне розслідування триває.

