Про реєстрацію випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію на
гостру кишкову інфекцію співробітників ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"у м. Києві
станом на 28.09.2018
За повідомленням Головного управління Держпродспоживслужби в
м. Києві, за інформацією ДУ "Київський міський лабораторний центр МОЗ
України", від 24.09.2018 № 2349, в м. Києві 24.09.2018 зареєстровано 5 випадків
захворювання на гостру кишкову інфекцію співробітників ТОВ "ЕПІЦЕНТР К",
ймовірно пов'язаних із вживанням страв в їдальні ТОВ "ЕПІЦЕНТР К",
розташованого за адресою м. Київ, проспект Степана Бандери, 11A.
Станом на 28.09.2018 зареєстровано 8 випадків захворювання на гострий
гастроентероколіт, пов'язаних із вживанням їжі 21.09.2018 в їдальні
ТОВ "ЕПІЦЕНТР К".
До Олександрівської клінічної лікарні м. Києва госпіталізовано чотирьох
хворих ще трьох до Київської міської клінічної лікарні № 9. Всі хворі
бактеріологічно обстежені, у трьох із них виділено Salmonella enteritidis гр. D.
З метою встановлення причин та умов, що призвели до виникнення і
поширення
захворювання
спеціалістами
Головного
управління
Держпродспоживслужби в м.Києві 24.09.2018 проведено санітарноепідеміологічне обстеження їдальні ТОВ "ЕПІЦЕНТР К".
За результатами санітарно-епідеміологічного обстеження виявлено
недотримання оператором ринку Закону України "Про основні принципи та
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" в частині вимог до гігієни
персоналу потужностей, який працює в зоні поводження з харчовими
продуктами, а саме: на потужність допущений персонал (три особи), у яких
відсутнє документальне підтвердження відсутності протипоказань щодо
поводження з харчовими продуктами.
Керівник об'єкта відмовився від підписання акту санітарноепідеміологічного обстеження об'єкта, про що в акті зроблений відповідний
запис.
Враховуючи виявлення невідповідності діяльності ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"
щодо безпечності харчових продуктів та можливість шкідливого впливу на
здоров'я населення, на підставі Закону України "Про державний контроль за
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин", 25.09.2018
спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в м.Києві, із
залученням фахівців Державного науково-дослідного інституту з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та Державної установи
"Київський міський лабораторний центр МОЗ України" для проведення
лабораторних досліджень здійснили позаплановий захід (інспектування)
ТОВ "ЕПІЦЕНТР К".
За результатами позапланового заходу (інспектування) виявлені
порушення Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів", а саме:
- на потужність допущений персонал, у якого відсутнє документальне
підтвердження відсутності протипоказань щодо поводження з харчовими
продуктами;

- харчові продукти не захищені від будь-якого забруднення на всіх
стадіях виробництва, переробки та/або обігу.
Видано Припис про усунення порушень вимог законодавства від
25.09.2018 № 343.
У ході здійснення позапланового заходу (інспектування) 25.09.2018 для
проведення лабораторних досліджень відібрано 5 проб харчових продуктів, в
т.ч. 1 пробу сировини (свинини), 40 змивів з об'єктів навколишнього
середовища, 2 проби води питної водопровідної, бактеріологічно обстежено 13
працівників закладу. Лабораторні дослідження тривають.
Згідно з листом Державної установи "Київський міський лабораторний
центр МОЗ України" від 28.09.2018 № 2397, за результатами бактеріологічного
обстеження 13 працівників закладу у двох осіб при досліджені фекалій виділено
Salmonella enteritidis.
Головним управлінням Держпродспоживслужби в м.Києві направлений
лист на адресу Оболонського управління поліції Головного управління поліції
Національної поліції України у м.Києві щодо вжиття заходів реагування,
внаслідок можливого вчинення протиправних діянь ТОВ "ЕПІЦЕНТР К", які
містять ознаки злочину, передбаченого статтею 325 Кримінального кодексу
України.
Головним управлінням Держпродспоживслужби в м.Києві направлений
лист на адресу ТОВ "ЕПІЦЕНТР К" про необхідність проведення позачергових
обов'язкових профілактичних медичних оглядів всіх працівників харчоблоку з
обов'язковим бактеріологічним обстеженням працівників на наявність
ентеропатогенної мікрофлори та серологічним обстеженням на сальмонельоз,
не допуску до роботи не обстежених осіб.
Видано Рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу
харчових продуктів від 28.09.2018 № 6.
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Держпродспоживслужби в м. Києві.

