Інформація про спалах серед відпочиваючих в готельно-відпочинковому
комплексі вілла «Парламент» с. Яблуниця, Яремчанської міської ради,
Івано-Франківської області станом на 02.07.2018 року.
За повідомленням ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській
області 26.06.2018 зареєстровано спалах на гостру кишкову інфекцію серед
відпочиваючих в готельно-відпочинковому комплексі вілла «Парламент», с.
Яблуниця, Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області.
До Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській
області від Надвірнянського міськрайонного відділу ДУ «Івано-Франківський
обласний лабораторний центр МОЗ України» 27.06.2018 року о 16.00 надійшло
повідомлення про госпіталізацію до інфекційного відділення Яремчанської
міської ради жителів міст Київ, Черкас та Одеської області, які відпочивають з
24.06.2018 року в готельно-відпочинковому комплексі вілла «Парламент» с.
Яблуниця.
Протягом 26.06.-27.06.2018 з попереднім діагнозом «Гострий
гастроентероколіт?» з легким ступенем важкості було госпіталізовано 9 осіб, з
них 7 дітей.
По факту отримання термінових повідомлень 27.06.2018 фахівцями
Головного Управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області та
відділу ГУДПСС в м.Яремча проведено санітарно- епідемічне обстеження вілли
«Парламент».
Встановлено. Відпочинок дітей проводиться згідно цивільно-правової угоди
між фізичними особами підприємцем Симович Л.В. та керівником дитячого
оздоровчого табору «Цивілізація» Педько В.О. (м. Чераси) на послуги
проживання та харчування дітей. Заклад не був включений до дитячих
оздоровчих закладів Івано-Франківської області, відсутні установчі документи
на табір та не зареєстрований як оператор ринку.
На відпочинок до оздоровчого закладу 24.06.2018 заїхало 78 дітей, проте
поіменний список дітей не представлено. В таборі організовано роздільне
проживання і харчування дітей (дівчата-хлопці). Захворювання на
гастроентероколіт не встановленої етіології зареєстровано тільки на віллі
«Парламент», де проживають дівчата.
Готель для дівчат розміщений в 4-х поверховій будівлі, на день перевірки
проживає 42 особи. Санітарно-побутові кімнати розташовані в номерах, питний
режим організований за допомогою кулерів (вода для яких береться з джерела на
яке відсутні супровідні документи, що засвідчують якість питної води).
Харчування здійснюється на першому поверсі в їдальні закладу. Для
відпочиваючих організовано гаряче 3-х разове харчування (щоденно харчується
близько 80 осіб). Холодна проточна вода подається безперебійно, гарячою водою
їдальня забезпечується від власного бойлера.
При обстеженні виявлено ряд порушень вимог санітарного законодавста
саме:
меню
харчування
для
дітей
в
територіальному
органі
Держпрожспоживслужби не погоджувалось;
порушення поточністі технологічного процесу;

недостатня кількість мийних та дезінфікуючих засобів (зберігання іх
невпорядковано);
недостатня кількість технологічного та холодильного обладнання (одна
стаціонарна холодильна камера та низькотемпературний холодильник);
фасована продукція зберігається без маркувальних ярликів;
не представлено супровідні документи на яйця та курячі крила
інвентар для прибирання виробничого цеху не промарковано;
проходження медичних оглядів у працівників кухні прострочене або не
пройдено в повному об’ємі;
У зв’язку з епідускладненнями діти 27.06.2018 в їдальні на віллі
«Парламент» не харчувались, харчування було організовано в ресторані
«Беркут».
При обстеженні їдальні на момент перевірки продукти харчування
відсутні, добові проби для проведення досліджень відібрано Надвірнянським
міськрайонним відділом ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр
МОЗ України».
Готельно-відпочивальний комплекс вілла «Парламент» не зареєстровано
як оператор ринку, впродовж 3-х років заходи державного нагляду (контролю)
не проводились.
Вжито заходи:
1. прийнято рішення про призупинення роботи готельно-відпочивального
комплексу вілли «Парламентт»;
2. складено протокол про адміністративне правопорушення.
адміністрації готельно-відпочинкового комплексу вілла «Парламент»
направлено пропозиції по усуненню виявлених недоліків, у тому числі:
зареєструвати заклад як оператора ринку та закладу, який проводить
відпочинок дітей;
забезпечети дітей бутильованою питною водою гарантованої якості.
проведено санітарноосвітню роботу щодо недопущення виникнення
захворювань на гострі кишкові інфекції.
Профілактичні заходи та лабораторні дослідження тривають.
Ситуація
перебуває
на
контролі
Головного
Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.
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