Оперативна інформація щодо епідемічного ускладнення в с. Балки
Барського району Вінницької області
За
оперативним
повідомленням
Головного
управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій області, 21.09.2018 у с. Чемериси
Барські Барського району Вінницької області зареєстровано спалах гострої
кишкової інфекції після поминального обіду (захворіло 13 осіб, із них 6
госпіталізовано).
Після першої години ночі 21.09.2018 року в інфекційне відділення
Барської районної лікарні з ознаками гострої кишкової інфекції та з
попереднім діагнозом «Харчова токсикоінфекція» було госпіталізовано
дорослого чоловіка (працівника кладовища), який вживав готові м'ясні страви
з поминального обіду.
За
результатами
епідрозслідування
було
встановлено,
що
20.09.2018 року в кафе «Марсилія» с. Чемериси Барські Барського району
відбувався поминальний обід, замовниками якого були жителі с. Балки
Барського району. Всього в обіді взяли участь 50 осіб.
Станом на 21.09.2018 до лікаря сімейної медицини с. Балки за медичною
допомогою звернулися 12 осіб, із них за результатами огляду 5 осіб
направлено до інфекційного відділення, а іншим призначено амбулаторне
лікування.
Кафе «Марсилія» с. Чемериси Барські працює лише на замовлення. Обід
готували 2 працівника кафе та стороння особа, яка їм допомагала.
Спеціалісти Барського районного управління ГУ ДПСС у Вінницькій
області спільно з Барським міжрайонний відділом лабораторних досліджень
ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» в кафе
«Марсилія» 21.09.2018 здійснили позаплановий захід. За результатами
обстеження закладу харчування встановлено ряд
- порушень санітарного законодавства, зокрема: медичні огляди у
працівників кафе відсутні;
- обладнання та допоміжні столи не промарковані;
- дезінфекційні розчини відсутні;
- товарне сусідство в холодильнику не дотримується;
- холодильне обладнання утримується в антисанітарному стані.
Відібрано проби питної води, залишки харчових продуктів, змиви на
санітарно-показову мікрофлору, працівники кафе та їх помічниця обстежені
раптовим методом на носійство збудників кишкових інфекцій.
За результатами перевірки кафе «Марсилія» державним інспектором
відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства
Барського
районного
управління
Головного
управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій області на власницю кафе
ФОП Марущак Н.Г. складено протокол про адміністративні правопорушення
за порушення вимог ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя», ст. 42 Кодексу України.

За наявності підстав за результатами позапланового інспектування на
підставі частини 4 ст.18 Закону України «Про державний контроль за
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» на предмет
відповідності закладу вимогам Закону України «Про основні принципи та
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» державним інспектором
відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Барського
районного управління Головного управління Держпродспоживслужби буде
прийнято рішення про притягнення до відповідальності власника кафе та
видано розпорядження
про тимчасове припинення роботи закладу
громадського харчування.
Перевірка та розслідування тривають.
Ситуація перебуває на контролі ГУ Держпродспоживслужби у
Вінницькій області.

