Про спалах на гостру кишкову інфекцію серед учнів загальноосвітньої
школи I-II cт. с. Скіпче Городоцького району Хмельницької області
За
оперативним
повідомленням
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, станом на 29.09.2017 року
зареєстровано 14 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію серед учнів
Скіпчанської загальноосвітньої школи I-II ст. Гордоцького району Хмельницької
області.
З попереднім діагнозом: «Гостра кишкова інфекція, середнього ступеню
важкості» госпіталізовано 12 дітей в інфекційне відділення Городоцької ЦРЛ (2
дітей знаходяться на амбулаторному лікуванні).
Спеціалістами Держпродспоживслужби 28.09.2017 проведено позапланову
перевірку закладу. При епідрозслідуванні встановлено, що харчування учнів
здійснюється в їдальні закладу, на харчоблоці працює тільки один кухар, якому
для миття посуду та проведення прибирання на харчоблоці почергово
допомагають технічні працівники школи. Постачання продуктів харчування до
навчального закладу здійснюється лише 2 рази на місяць (організатор харчування
з’ясовується).
У ході проведення обстеження виявлено ряд порушень вимог санітарного
законодавства та про безпечність на окремі показники якості харчових продуктів,
зокрема:
- на осінній період навчання 2017 року примірне 2-х тижневе меню не
погоджено з Городоцьким районним управлінням Держпродспоживслужби в
Хмельницькій області (у представленому меню не дотримані норми харчування);
- відсутня технологічна документація на готові страви (технологічні картки;
- відсутні документи на харчові продути та сировину, що засвідчують їх
походження, безпечність та якість (товарно-транспортні накладні);
- ведення документації на харчоблоці не відповідає встановленим формам,
відсутні щоденні меню-розкладки;
- порушуються правила миття столового, кухонного посуду та умов
первинної обробки тощо.
Для проведення відповідних лабораторних досліджень лабораторним
центром у Хмельницькій області відібрано зразки харчових продуктів (добові
проби відсутні).
Обставини виникнення спалаху з’ясовуються.
Видано розпорядження від 28.09.2017 року №1 «Про тимчасове
призупинення діяльності харчоблоку Скіпчанської загальноосвітньої школи ІІІ ступенів Городоцького району Хмельницької області». Підготовлені документи
для подачі матеріалів до суду.
З метою вжиття заходів реагування, в межах наданих повноважень, про
вчинення протиправних діянь, які містять ознаки злочину, передбаченого статтею
325 Кримінального кодексу України та могли призвести до виникнення
захворювань на гостру кишкову інфекцію учнів зазначеного навчального закладу
направлено лист до Головного управління національної поліції України у
Хмельницькій області.
Проведення комплексу протиепідемічних заходів триває.
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Держпродспоживслужби в Хмельницькій області.

