Про проведені заходи в кафе «Софія» с. Суходоли Бродівського
району Львівської області, де виник спалах харчової токсикоінфекції
станом на 04.09.2018
Станом на 04.09.2018 у Бродівську центральну районну лікарню
Львівської області госпіталізовано 15 осіб, у тому числі 4 дітей віком від 4 до
17 років, які 01.09.18 р. були запрошені на святкування дня народження та
поминальний обід у кафе «Софія» с. Суходоли, Бродівського району Львівської
області.
Спеціалісти Управління державного нагляду за дотриманням санітарного
законодавства Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській
області, Бродівського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у
Львівській області та Бродівського міжрайонного відділу ДУ «Львівський
обласний лабораторний центр МОЗ України» 02-03.09.18 р проведена
позапланова перевірка кафе «Софія» ПП Кушпета Н.Б.
У ході проведення позапланової перевірки закладу встановлено ряд
порушень санітарного законодавства та законодавства у сфері безпечності та
окремих показників якості харчових продуктів, зокрема:
- оператором ринку державна реєстрація потужності з виробництва
харчових не проведена;
- планувальні рішення виробничих приміщень не забезпечують
дотримання потоковості технологічного процесу переробки продовольчої
сировини та виробництва готової продукції (допускається перехрещення
потоків сировини та готової продукції);
- посудомийна машина для скляного посуду встановлена в овочевому
цеху;
- відсутній холодний цех та складське приміщення;
- порушуються вимоги щодо окремої обробки сировини та готової
продукції (слайсер для нарізання ковбасних виробів встановлений в м’ясорибному цеху);
- первинна обробка овочів, риби, м’яса та готової продукції не
проводиться на окремих виробничих столах;
- не дотримуються вимоги до товарного сусідства при зберіганні
харчових продуктів у холодильному обладнанні;
- не всі холодильні камери обладнані термометрами;
- виявлено продукцію з протермінованим терміном використання;
- порушуються вимоги до термічної обробки кулінарних виробів;
- не проводиться санітарна обробка яєць;
- відсутні дезінфікуючі засоби;
- не представлені товарно-супровідні документи на окремі харчові
продукти;
- відсутній контроль адміністрації кафе за проходженням працівниками
профілактичних медичних оглядів;
- на робочих місцях працівників не створені умови для дотримання
правил особистої гігієни.

- потужність не підтримується в чистоті та у робочому стані (не
проводиться належне прибирання приміщень кафе під час проведення
санітарних днів).
За результатами перевірки:
- складені акти, надано припис про усунення причин і умов, що сприяють
вчиненню порушень санітарного законодавства;
- Головним державним ветеринарним інспектором Львівської області
прийнято «Рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових
продуктів» в кафе «Софія» ПП Кушпета Н.Б. с. Суходоли Бродівського району
від 04.09.18р. №7-1-13/7562 на 10 робочих днів;
- складено протокол на оператора ринку про порушення ЗУ «Про
державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти,
корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя
тварин».
- Бродівським відділенням поліції Золочівського відділу поліції ГУ НП у
Львівській області за ст. 325 ч. 1 КК України 2001 відкрито кримінальне
провадження;
- спеціалісти Бродівського районного управління направили інформаційні
листи в.о. голови Бродівської РДА, голові Пониковицької сільської ради, до
Бродівського віддіул поліції Золочівського ВП ГУНП, першому заступнику
керівника Радехівської місцевої прокуратури.
Для проведення лабораторного дослідження в кафе відібрано 6 зразків
продуктів харчування (риба морожена, м’ясо свине морожене, морозиво, риба
сьомга, телятина відварена, риба смажена), одну пробу водопровідної води та
30 змивів з об’єктів довкілля. За домашньою адресою постраждалих відібрано
10 проб кулінарних виробі, забраних з банкету додому для подальшого
споживання. Лабораторні дослідження тривають.
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