Оперативне повідомлення про виникнення спалаху на гостру
кишкову інфекцію серед дітей на базі відпочинку приватного
підприємства «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку
«Романтик» (м. Скадовськ Херсонської області)
За
оперативним
повідомленням
Головного
управлінням
Держпродспоживслужби в Херсонській області, 17.08.2017 року отримана
інформація про реєстрацію 16 випадків захворювання на гостру кишкову
інфекцію серед дітей, які знаходяться на відпочинку в позаміському закладі
оздоровлення та відпочинку приватного підприємства «Позаміський заклад
оздоровлення та відпочинку «Романтик» (м. Скадовськ Скадовського району
Херсонської області).
Фахівцями Скадовського районного управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Херсонській області 17.08.2017 року проведено
розслідування групового захворювання за місцем його виникнення, за
результатами якого встановлено наступне.
З попереднім діагнозом: Гострий гастроентероколіт? Харчова
токсикоінфекція? до інфекційного відділення Скадовської
ЦРЛ
госпіталізовано тільки 3 дитини, інші лікуються в амбулаторних умовах.
З 08.08.2017 по 17.08.2017 року на відпочинку знаходилось 274 дитини
з різних регіонів (м. Херсон, м. Кривий Ріг, м. Дніпро, м. Миколаїв, Київська
область, Броварський район, с. Богданівка).
З 17.08.2017 року діяльність закладу тимчасово зупинена.
За результатами обстеження від 17.08.2017 року встановлені
порушення вимог санітарного законодавства та нормативно-правових актів
при організації харчування дітей у закладі.
Виготовлення страв проводилось без врахування перспективного меню,
яке було погоджено до початку оздоровчого сезону з управлінням
Держпродспоживслужби. Проводилось виготовлення омлетів, вінегрету,
салатів без наявності відповідних умов. Нарізка овочів проводилась задовго
до подачі та зберігалась без дотримання температурних умов. На ємностях з
готовою продукцією, що зберігається у холодильнику, відсутні маркувальні
ярлики, при зберіганні у продуктів у холодильнику не дотримуються правила
товарного сусідства.
Проведені заходи:
За вимогою фахівців Держпродспоживслужби з 17 серпня поточного
року було призупинено діяльність закладу.
Встановлений контроль за охопленням обстеженнями контактних осіб.
Проводиться санітарно-освітня робота серед персоналу, батьків з
питань профілактики кишкових інфекцій.
Проведення комплексу профілактичних, протиепідемічних заходів та
лабораторних досліджень триває.
Додатково інформуємо, що Управління Держпродспоживслужби в
Скадовському районі наприкінці травня видало акт приймання оздоровчого
табору за ф.318/о на першу зміну.
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Надалі при функціонуванні заклад не надавав заяв на відкриття
між змінами.
Під час спроби провести планову перевірку діяльності закладу у липні
поточного року фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в
Херсонській області були недопущені на територію ДОТ «Романтік». У
зв’язку з цим, Головне управління направило позовну заяву до суду про
притягнення винних осіб до відповідальності. Наразі час триває судовий
розгляд в апеляційній інстанції.

