Повідомлення про спалах гострої кишкової інфекції у Бобринецькому
дошкільному навчальному закладі №1 «Сонечко» Бобринецької міської ради
Кіровоградської області станом на 19.03.2018 р.
За
оперативним
повідомленням
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, зареєстровано спалах гострої
кишкової інфекції у дошкільному навчальному закладі №1 «Сонечко»
м. Бобринець Кіровоградській області
З 15.03.2018 по 18.03.2018 до інфекційного відділення Бобринецької
центральної районної лікарні з симптомами гострої кишкової інфекції у стані
середньої важкості було госпіталізовано 8 дітей вищезазначеного закладу.
Попередній діагноз: «Гострий гастроентероколіт, гострий гастроентерит».
Інформація
щодо
госпіталізації
вихованців
Бобринецького
ДНЗ №1 «Сонечко» 17.03.2018 року отримана від начальника медичної частини
Бобринецької ЦРЛ (по телефону).
У ході епідеміологічного розслідування встановлено, що 2 дитини
відвідують ясельну групу, 6 дітей - молодшу групу (останнє відвідування
16.03.2018 року).
Останнє комісійне обстеження закладу проводилось 22.09.2017 фахівцями
Бобринецького
районного
управління
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Кіровоградській області та відділу освіти
Бобринецької міської ради з питань організації харчування дітей та умов
перебування в закладі. При обстеженні закладу було виявлено ряд порушень
санітарного законодавства, зокрема - приміщення харчоблоку мали незадовільний
санітарно-технічний стан. З 23.10.2017 по 06.11.2017 заклад призупиняв свою
діяльність у зв’язку з проведенням ремонтних робіт та усуненням інших
недоліків, встановлених при перевірці закладу.
При зборі епіданамнезу також встановлено, що 12.03.2018 та 14.03.2018 у
другій молодшій групі знаходилась дитина із симптоми розладу травлення, яка за
медичною допомогою не зверталася.
З метою встановлення причин і умов виникнення випадків захворювання на
гостру кишкову інфекцію в дитячому закладі 17.03.2018 фахівці
Держпродспоживслужби розпочали санітарно-епідеміологічне обстеження
(розслідування). Фахівцф Бобринецького районного управління Головного
управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області спільно з
ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України» 19.03.2018
проведели перевірку Бобринецького дошкільного навчального закладу №1
«Сонечко» з використанням засобів відеофіксації.

Проведено лабораторне обстеження контактних осіб, декретованого
персоналу, здійснено відбір та дослідження змивів з предметів навколишнього
середовища харчоблоку, питної води, добових проб готових страв тощо.
Дослідження в роботі.
З 19.03.2018 навчально-виховний процес в Бобринецькому дошкільному
навчальному закладі № 1 «Сонечко» призупинено до завершення проведення
необхідних протиепідемічних, профілактичних заходів. Заплановано проведення
засідання Бобринецької районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій.
Про виникнення спалаху серед вихованців дитячого закладу «Сонечко»
проінформовано відділ освіти Бобринецької міської ради, Кіровоградську обласну
державну адміністрацію, Управління освіти, науки, молоді та спорту
Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Протиепідемічні та профілактичні заходи в Бобринецькому дошкільному
навчальному закладі № 1 «Сонечко» з локалізації та ліквідації спалаху
продовжуються.
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Деpжпpoдспoживслужби в Кіpoвoгpaдській oблaсті.

