Інформація про спалах у Мізоцькій школі-інтернат Рівненської області
станом на 22.09.2018
За повідомленням головного управління Держпродспоживлужби у
Рівненській області 21.09.2018 у Мізоцькій спеціалізованій загальноосвітній
школі-інтернат І-ІІ ступенів Рівненської обласної ради зареєстровано спалах
гострої кишкової інфекції (сере хворих діти, які проживають в смт. Мізоч,
с. Здовбиця Здолбунівського району та м. Здолбунів Рівненської області.
Станом на 22.09.2018 захворіло 11 осіб, у тому числі 9 дітей віком до 17
років та 2 працівники закладу (кухар та вихователь).
Хворі перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному
відділенні Здолбунівської центральної районної лікарні у стані середньої
важкості з попереднім діагнозом «Гострий гастроентероколіт».
Спеціалістами Головного управління та Здолбунівського районного
управління ГУ Держпродспоживслужби в Рівненській області спільно з
фахівцями Рівненського обласного лабораторного центру
в осередку
здійснюють заходи щодо локалізації та ліквідації спалаху.
Під час обстеження на об'єкті виникнення спалаху виявлено низку
порушень вимог санітарного законодавства. З метою встановлення основної
причини спалаху, джерела та Проведено бактеріологічні обстеження на
патогенну флору об'єктів, зокрема: 31 пробу харчових продуктів та сировини
(риба, м'ясо сире охолоджене), 60 змивів на патогенну флору, БГКП; 3 проби
питної води з шкільної водопровідної мережі на санітарно-хімічні та
мікробіологічні показники. Обстежено 20 декретованих осіб. Лабораторні
дослідження тривають.
Проведено позапланову перевірку державного контролю стосовно
додержання гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами на
харчоблоці школи-інтернату. За результатами перевірки та виявлених
недоліках керівництву закладу 21.09.2018 вручено припис та складено
протокол про порушення Закону України «Про державний контроль за
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».
Наказом адміністрації закладу від 20.09.2018 року припинено
навчальний процес та роботу харчоблоку. Вихованці закладу без клінічних
симптомів кишкової інфекції відправлені додому, організовано нагляд за
контактними по місцю проживання.
Поінформовано облдержадміністрацію та Державну службу з
надзвичайних ситуацій.
Матеріали щодо виникнення спалаху у Мізоцькій спеціалізованій
загальноосвітній школі-інтернат направлені до Головного управління
Національної поліції в Рівненській області, за фактом відкрито кримінальне
провадження.
В осередку продовжується робота з локалізації та ліквідації спалаху.
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