Про реєстрацію випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію
серед учнів гімназії №59 ім. О.М. Бойченка міста Києва
За
оперативним
повідомленням
Головного
управління
Держпродспоживслужби, у м. Києві 15.09.2017 зареєстровано 6 випадків
захворювання на гостру кишкову інфекцію серед учнів Гімназії № 59
ім. О.М. Бойченка м. Києва (м. Київ, вул. Велика Китаївська, 85).
У ході епідрозслідування встановлено, що діти захворіли 14.07.2017, з
ознаками гострої кишкової інфекції до інфекційного відділення Київської
міської дитячої клінічної лікарні № 2 госпіталізована одна дитина, решта
лікуються амбулаторно (батьки 5 дітей від госпіталізації відмовились).
15.09.2017
спеціалістами
Головного
управління
Держпродспоживслужби в м.Києві проведено обстеження гімназії та
відібрано для проведення відповідних лабораторних досліджень зразки
харчових продуктів та добові проби від 15.09.2017. На момент перевірки в
гімназії відсутні 134 учні із 1113 за списком, серед них захворілих на гостру
кишкову інфекцію 6 осіб, ще 34 особи з ознаками гострої кишкової інфекції
за медичною допомогою не зверталися.
У ході проведення обстеження встановлено, що харчування учнів
здійснюється в їдальні закладу. Організатором харчування є Комунальне
підприємство «Шкільне харчування» Голосіївського району м. Києва та
здійснює постачання продуктів харчування до навчального закладу.
Спеціалістами Держпродспоживслужби виявлено ряд порушень
санітарного законодавства та про безпечність та окремі показники якості
харчових продуктів:
- набір виробничих приміщень харчоблоку не забезпечує потоковий
технологічний процес відповідно до наявного асортименту страв;
- відсутні добові проби обіду за 15.09.2017 для харчування учнів групи
продовженого дня;
- «Журнал бракеражу сирої продукції» ведеться з порушеннями;
- порушуються правила миття столового, кухонного посуду та умов
первинної обробки;
- відсутні особисті медичні книжки на 23 працівників закладу, у 4
працівників порушено термін проходження обов’язкового профілактичного
медичного огляду.
- у виробничому приміщенні порушено гігієнічне покриття стелі та
відсутня захисна арматура на освітлювальному приладі.
Адміністрації гімназії № 59 ім. О.М. Бойченка міста Києва та
організатору харчування КП «Шкільне харчування» Голосіївської районної в
місті Києві державної адміністрації вручено Приписи про усунення порушень
вимог законодавства від 15.09.2017, від підпису яких останні відмовились.
Адміністрації гімназії №59 ім. О.М. Бойченка міста Києва
запропоновано терміново вирішити
питання щодо тимчасового
призупинення роботи їдальні з 18.09.2017 та забезпечити альтернативне

харчування учнів, про що письмово проінформовано голову Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації, Управління освіти,
Управління охорони здоров′я Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації та заступника голови Київської міської державної адміністрації.
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 м. Києві.
Проведення комплексу протиепідемічних заходів триває.
Питання
перебуває
на
контролі
Головного
управління
Держпродспоживслужби в м. Києві.

