Про харчове отруєння учнів Київського професійного ліцею «Авіант»
після дегустації майонезу
За
оперативним
повідомленням
Головного
управління
Держпродспоживслужби в м. Києві, зареєстровано харчове отруєння учнів
Київського професійного ліцею «Авіант», які вранці 05.10.2017 взяли участь в
рекламній акції (дегустації майонезу «Олком») біля станції метро «Шулявська»
м. Києва.
За інформацією оперативного чергового Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), о 12:30 годині 05.10.2017 до Київської міської клінічної лікарні №1
з попереднім діагнозом "Харчова токсикоінфекція" госпіталізовано 7 учнів
Київського професійного ліцею "Авіант".
У ході епідеміологічного розслідування встановлено, що захворілі учні під
час дегустаційної акції вживали майонез «Олком» 53% «CHEESE STYLE» (сирний
стиль) в індивідуальній упаковці по 25 г (дата виробництва 18.08.2017, партія 101,
строк придатності до споживання та умови зберігання за відносної вологості не
більше 75%, понад +10С до + 18С включно - 50 діб) виробництва ПрАТ "Київський
маргариновий завод" (адреса реєстрації потужностей виробництва: м. Київ,
проспект Науки, 3). Адреса потужностей фасування: ТОВ "АСКАНІЯ-ПАК" (м.
Київ, Бориспільське шосе, 41-В).
При виїзді спеціалістів Головного управління Держпродспоживслужби в
м. Києві до місця проведення дегустаційної акції осіб (організаторів), які
проводили дегустаційну акцію не було виявлено.
З метою встановлення організатора зазначеного рекламного заходу та з
метою попередження поширення інфекційних захворювань серед населення
міста направлені листи до ПрАТ «Київський маргариновий завод» та
Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації щодо надання
інформації про проведення рекламних заходів на території міста Києва. Про
харчове отруєння учнів ліцею поінформовано Головне управління
Національної поліції України у м. Києві для вжиття відповідних заходів
реагування.
У Київському професійному ліцеї «Авіант» проведено санітарно-просвітню
роботу щодо профілактики інфекційних хвороб та харчових отруєнь.
Епідеміологічне розслідування триває.
Ситуація
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Головного
управління
Держпродспоживслужби в м. Києві.
З метою недопущення поширення інфекційних захворювань серед
населення міста та встановлення організатора зазначеного рекламного заходу
направлені листи на адреси: ПрАТ "Київський маргариновий завод",
Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації щодо надання
інформації про проведення рекламних заходів на території міста Києва та
Головного управління Національної поліції України у м. Києві щодо вжиття
відповідних заходів реагування.

