Інформація щодо ускладнення епідемічної ситуації з гострих
кишкових інфекцій у Сокирянському районі Чернівецької області
За
оперативною
інформацією
Головного
управління
Держпродспоживслужби у Чернівецькій області з кінця червня по 6 липня
поточного року з приводу гострих кишкових інфекцій за медичною
допомогою до лікувально-профілактичних закладів Сокирянського району
звернулось 165 хворих, серед яких 82 дитини.
З метою всебічної оцінки ситуації та з’ясування причин виникнення
захворювань 05.07.2017 було створено робочу групу у складі спеціалістів
Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної
адміністрації, Державної установи «Чернівецький обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я України» та Головного управління
Держпродспоживслужби у Чернівецькій області.
Під час епідеміологічного обстеження встановлено, що до спалаху
залучено п’ять населених пунктів, зокрема м. Сокиряни, м.Новодністровськ,
с. Коболчин, с.Вашківці, с.Волошкове, с.Олексіївка. Переважна частина
захворілих жителів м.Сокиряни проживають в частині населеного пункту,
що підключений до централізованого водопостачання.
За період з 01.06.2017 по 06.07.2017 до Сокирянської центральної
районної лікарні було госпіталізовано 48 хворих, з них 29 дітей. Станом на
07.07.2017 рік на стаціонарному лікуванні перебуває 28 захворілих, з них 15
дітей.
Протягом 06-07.07.2017 фахівці Держпродспоживслужби у
Чернівецькій області спільно з ДУ«Чернівецький обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я України» проведено обстеження
комунального водопроводу та КП «Сокиряни благоустрій», а також 11
громадських криниць, що розташовані в м.Сокиряни. Для проведення
відповідних лабораторних досліджень відібрано 18 проб питної води,
дослідження тривають.
За результатами перевірки комунального водопроводу та 4-х
громадських криниць встановлено ряд порушень санітарного
законодавства, надано пропозиції щодо їх усунення.
Питання щодо ускладнення епідемічної ситуації з гострих кишкових
інфекцій та організації проведення протиепідемічних заходів 06.07.2017 за
участю спеціалістів Головного управління Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області було розглянуто на засіданнях комісій з техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Сокирянській районній
державній адміністрації та Сокирянській міській раді.
Головним управлінням Держпродспоживслужби в Чернівецькій
області запропоновано:
- вжити відповідних заходів щодо забезпечення населення питною
водою гарантованої якості (привізною або бутильованою водою);
- забезпечити оповіщення населення про необхідність дотримання
санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, а саме використання
води для споживання тільки після її кип’ятіння (місцеве радіо, пам’ятки);

- провести додаткову промивку та дезінфекцію водозабірних споруд,
водопровідних мереж. Забезпечити підвищення концентрації залишкового
хлору в питній воді перед виходом до розвідної мережі;
- встановити на водозаборах автоматичний дозатор хлорування питної
води;
- провести комплексну перевірку водозабірних споруд та
водопровідної мережі з проведенням лабораторних досліджень за
санітарно-мікробіологічними,
санітарно-хімічними,
вірусологічними
показниками (за потреби заборонити подачу води ).
- визначити перелік та обсяг систем питного водопостачання
(водопровідні мережі), що першочергово потребують проведення
капітального та поточного ремонту та забезпечити проведення ремонтних
робіт;
-забезпечити достатню кількість реагентів, знезаражуючих засобів і
реактивів для очищення та знезараження питної води, проведення
посиленого лабораторного контролю за якістю питної води;
- забезпечити приведення до належного санітарного стану
громадських криниць, їх паспортизацію, своєчасність проведення очистки
та знезараження з проведенням лабораторного контролю за якістю питної
води;
- провести комісійні обстеження об’єктів нагляду з наданням
рекомендацій.
На позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Чернівецької обласної
державної адміністрації 07.07.2017 року Держпродспоживслужбою було
поінформовано про виявлені порушення вимог санітарного законодавства
на комунальному водопроводі та громадських криницях, а також про всі
проблемні питання, які стосуються джерел централізованого та
децентралізованого водопостачання області. Прийнято відповідне рішення,
встановлено контроль за його виконанням.
Проведення санітарно - епідеміологічного розслідування щодо
встановлення причин та умов, що сприяли виникненню і поширенню
захворювань, комплексу профілактичних та протиепідемічних заходів
триває.
Ситуація знаходиться на контролі Головного управління
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

