Інформація щодо розслідування спалаху захворювання на гостру кишкову
інфекцію, пов’язаного із вживанням суші у закладі громадського
харчування «Євразія» (ТОВ «ДІЄКС ГРУПА»)
За
оперативним
повідомленням
Головного
управління
Держпродспоживслужби в м. Києві за період з 15.02.2018 по 19.02.2018
зареєстровано 5 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, ймовірно
пов'язаних із вживанням суші в закладі громадського харчування «Євразія»
(ТОВ «ДІЄКС ГРУПА») у Шевченківському районі м. Києва.
До лікувальних закладів за медичною допомогою звернулось 5 хворих, із
них 2-є хворих госпіталізовано до КЗ «Ірпінська центральна міська лікарня»,
ще один госпіталізований до Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.
З епідеміологічного анамнезу хворих встановлено, що всі вони пов’язують своє
захворювання з вживанням суші «Філадельфія» зазначеного закладу
харчування.
Станом на 23.02.2018 хворий, який перебував на лікуванні в
інфекційному відділенні Олександрівської клінічної лікарні м. Києва,
виписаний зі стаціонару із заключним діагнозом: «Гострий інфекційний
гастроентерит, середньої важкості» (при бактеріологічному обстеженні у нього
виявлено стафілокок (St.aureus)).
За результатами обстеження ТОВ «ДІЄКС ГРУПА», проведеного
20.02.2018 спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в
м. Києві встановлено ряд порушень санітарного законодавства, зокрема
порушення потоковості руху сировини, готової продукції, персоналу
(у верхньому одязі); сировина (рис), продукти
харчування (соус) в
транспортній тарі, частково столовий посуд зберігають в коридорі; в
холодильному обладнанні порушуються умови зберігання сировини (сире філе
м'яса курки та готової до вживання продукції, а саме майонез, молочна
продукція); не дотримуються вимоги щодо приготування та використання
дезінфекційних засобів; не промаркований та в не достатній кількості
прибиральний інвентар.
Для проведення відповідних лабораторних досліджень відібрано
змиви, проби води питної водопровідної, зразки харчових продуктів, обстежено
всі працівників закладу громадського харчування. На разі лабораторні
дослідження тривають.
За
результатами
перевірки
Головним
Управлінням
Держпродспоживслужби в м. Києві видано розпорядження про тимчасове
припинення виробництва та заборону обігу об'єктів санітарних заходів з
21.02.2018 до отримання результатів лабораторних досліджень та щодо
усунення виявлених порушень вимог законодавства.
Крім того, направлено листи щодо вжиття заходів реагування у зв’язку із
вчиненням протиправних діянь ТОВ «ДІЄКС ГРУПА», які містять ознаки
злочину, передбаченого статтею 325 Кримінального кодексу України до
Управління захисту економіки у місті Києві, Департаменту захисту економіки
Національної поліції України у м. Києві, Шевченківського управління
Головного управління Національної поліції України у м. Києві.
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