Про спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію серед осіб, які брали
участь у святкуванні весілля в готельно-ресторанному комплексі «Садиба
на джерелах» село Ромашківка Ківерцівського району Волинської області
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Держпродспоживслужби у Волинській області зареєстровано другий спалах
захворювання на гостру кишкову інфекцію, після святкування весілля в
готельно-ресторанному комплексі «Садиба на джерелах» село Ромашківка
Ківерцівського району Волинської області.
Перший спалах було зареєстровано 30.07.2018 року, весілля обслуговував
оператор ринку ФОП Вільчинська С.В., яка зареєстрована на даній потужності.
Рішенням від 01.08.2018 №002 тимчасово (на 10 робочих днів) було припинено
виробництво та/або обіг харчових продуктів та/або кормів даного оператора
ринку.
Разом з тим, 05.08.2018 року в готельно-ресторанному комплексі «Садиба на
джерелах» організацію та проведення весілля здійснював ФОП Мартинюк М.Б.,
який також зареєстрований на даній потужності як оператор ринку щодо
поводження з харчовими продуктами.
На святкуванні весілля брали участь 150 осіб, станом на 09.2018 року
захворіло 16 осіб, у тому числі 2 дитини. Хворим встановлено попередні діагнози
«Харчова токсикоінфекція», «Гострий гастроентероколіт», «Сальмонельоз?».
Серед постраждалих було госпіталізовано 10 осіб, решта хворих отримують
лікування в амбулаторних умовах.
З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань Головним
управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області 07-08.08.2018 року
проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю) готельноресторанного комплексу «Садиба на джерелах» (ФОП Мартинюк М.Б.), за
результатами якого в кулінарному цеху відзначено часткове зберігання,
переробку, обробку об`єктів санітарних заходів без контролю за температурним
режимом, що несе ризик шкідливого для здоров’я та/або непридатного для
споживання людиною харчового продукту. Для проведення лабораторних
досліджень відібрано змиви з об’єктів навколишнього середовища та пробу води,
харчових продуктів – не відбиралися, через їх відсутність на момент перевірки.
Головним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області ФОП
Мартинюк М.Б. надано припис щодо усунення порушень виявлених під час
здійснення заходу державного нагляду (контролю) про додержання суб’єктом
господарювання вимог законодавства у сфері безпечності та якості харчових
продуктів №002 від 08.08.2018 року;
Прийнято рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу
харчових продуктів та /або кормів № 003 від 08.08.2018 року всіх операторів
ринку, які здійснюють господарську діяльність на потужності «Садиба на
джерелах» (вул. Шевченка, 4, с. Ромашківка, Ківерцівський район, Волинська
область) на 10 робочих днів.
Направлено подання до Ківерцівського районного відділу національної
поліції України у Волинській області від 08.08.2018 року № 17.08/370.
Про виникнення спалаху поінформовано Ківерцівську районну державну
адміністрацію від 08.08.2018 року № 17.08/366.
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