Оперативне повідомлення про харчове отруєння в бізнес-центрі «Green
Town» м. Сєвєродонецьк Луганської області
За
оперативним
повідомленням
Головного
Управління
Держпродспоживслужби в Луганській області, 20.04.2018 у м. Сєвєродонецьк
Луганської область зареєстровано спалах на гостру харчову токсикоінфекцію
серед дітей, які прибули на дитячий форум до бізнес-центру «Green Town» з
різних районів Луганської області.
Перші екстрені повідомлення із Сєвєродонецької міської багатопрофільної
лікарні почали надходити о 14:10 20.04.2018, на той час із діагнозом «Харчова
токсикоінфекція? Ексикоз ІІ - ІІІ ступеню» були госпіталізовані 4 дітей 2007 2008 року народження.
Через 2-3 години після сніданку о 13:00 діти масово почали скаржитися на
загальну слабість, нудоту, блювоту та різке погіршення стану здоров’я.
Організатори заходу викликали швидку допомогу. До інфекційного відділення
Луганської обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізовано у стані середньої
важкості 6 осіб, у важкому стані – 9 осіб. Госпіталізовані діти прибули переважно
із Станично-Луганського, Попаснянського, Міловського районів та
м. Лисичанськ.
Станом на 20.04.2018 всього госпіталізовано 15 осіб, із них 12 дітей до 15
років.
Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській
області для проведення епідрозслідування негайно прибули до місця виникнення
спалаху та встановили наступне.
Директор Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд
«Жовто-блакитні крила» організував дитячий форум для зустрічі дітей з
підприємцями та презентації власних творчих проектів. На захід було запрошено
49 дітей з Міловського, Попаснянського, Станично-Луганського районів, міст
Щастя, Сєвєродонецька та Лисичанська. Діти прибули на форум у супроводі
дорослих, проте загальну кількість супроводжуючих організатор повідомити не
зміг.
На час прибуття спеціалістів ГУ Держпродспоживслужби в Луганській
області до місця виникнення спалаху, в бізнес-центрі знаходилася тільки одна
дитина під наглядом бригади швидкої допомоги, а також організатори заходу та
керівник закладу громадського харчування, яке організовувало сніданок
учасників заходу (за домовленістю о 10:00 був запланований сніданок учасникам
форуму).
Організатор заходу для забезпечення учасників форуму сніданком залучив
кафе «Зефірка» ФОП Семенової А. Є., яке функціонує у м. Сєвєродонецьк, проте
встановлено, що станом на 20.04.2018 потужність не зареєстрована в
загальнодержавному реєстрі.
Меню сніданку не було представлене, проте, зі слів директора, в кафе
«Зефірка» було приготовлено 22 порції млинців з м’ясом (куряче) та сметаною,
сирники, чай з лимоном та печиво. Напередодні 19.04.2018 продукти для
приготування страв були закуплені працівником кафе в супермаркеті «Сім’я» в

м. Сєвєронецьк, а саме придбано курку охолоджену, сир кисломолочний, печиво
цукрове 2-х видів. Приготування кулінарних страв відбулося ввечері 19.04.2018.
Кухар кафе приготував млинці та м’ясну начинку (відварна курка, змелена та
обсмажена з цибулею), нафаршировано млинці, приготовлено сирники. Готові
страви зберігалися (зі слів керівника кафе) в ємності під харчовою плівкою.
Вранці близько 10:00 керівник купив одну упаковку сметани 20% жирності (400
г) в магазині «Аляска».
Сніданок був організований в зоні проведення форуму, підготовка до
сервірування здійснювалася в барній зоні. Перед подачею млинці розігрівалися
в мікрохвильовій печі. Сметана порціонувалася в індивідуальні одноразові
розетки. Топінг для сирників промислового виробництва. Використовувався
керамічний столовий посуд, привезений з кафе, чай відпускався в одноразових
паперових стаканчиках. У барній зоні є мийна раковина з підведенням холодної
води, робочими поверхнями (столи).
Питний режим – вода фасована (ПЕТ ємності 18,9 л) двох місцевих
виробників «Сосновий бор» та «Льодовикова». Для приготування чаю
використовувалася вода «Льодовикова» для індивідуального пиття «Сосновий
бор».
Епідрозслідування триває. Проводиться комплекс протиепідемічних
заходів з локалізації та ліквідації спалаху. Потерпілим пацієнтам в стаціонарних
умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень,
надається необхідний об’єм медичної допомоги відповідно до клінічних
протоколів. Поінформовано правоохоронні органи та прокуратура області.
Протиепідемічні заходи продовжуються.

