Про спалах гострої кишкової інфекції після святкування випускних вечорів
в Чечельницькому районі Вінницької області
За повідомленням ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області
24.06.2018 зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції серед випускників та
гостей, які брали участь у проведенні урочистостей з нагоди випускних вечорів у
с. Бондурівка та с. Стратівка Чечельницького району, Вінницької області.
Упродовж 24.06 - 25.06.2018 року в інфекційне відділення Бершадської
центральної районної лікарні з ознаками гастроентероколіту невстановленої
етіології, у стані середньої важкості було госпіталізовано 23 особи, в тому числі
16 дітей віком від 12 до 18 років та 7 дорослих осіб.
У ході розслідування встановлено, що серед захворілих на кишкову
інфекцію є випускники загальноосвітньої школи, навчально-виховного комплексу
(НВК) та запрошені жителі (батьки, родичі, сусіди) с. Бондурівка та Стратівка,
Чечельницького району.
У навчальних закладах зазначених сіл Чечельницького району 23.06.2018
відбулись випускні вечори. На урочисту вечерю, крім випускників були
запрошені в с. Бондурівка - 65 осіб, в с. Стратівка - 78 осіб.
Святкування проводились в приміщенні сільського будинку культури в с.
Бондурівка та в їдальні навчально-виховного комплексу с. Стратівка.
Приготування страв для святкового столу проводилось в кафе «Вербське» с.
Вербка, належить СП «Вікторія П» (керівник Пилипчук С.О.). Було замовлено 18
різноманітних страв (салати, м’ясні нарізки, рибні та м’ясні страви, блюда з
кисломолочного сиру та сметани). Обслуговування проводилось по типу
«виїзного», готові страви доставлялись у села з кафе «Вербське» транспортом
суб’єкту господарювання.
Під час обстеження закладу харчування було встановлено ряд порушень
вимог санітарного законодавства, зокрема: меню не відповідало погодженому
Бершадським міжрайонним управлінням Держпродспоживслужби; працівники
кафе працюють без пройденого в повному об’ємі медичного огляду; приміщення
кафе потребують ремонту; недостатня кількість технологічного інвентарю,
холодильного обладнання. Крім того, вагомим недоліком адміністрації кафе було
залучення до накриття столів батьки та знайомих випускників.
Лабораторно обстежено 6 працівників кафе «Вербське», для лабораторних
досліджень відібрано проби питної води, змиви з об’єктів внутрішнього
середовища кафе, проби харчових продуктів.
За
пропозицією міжрайонного управління Держпродспоживслужби
25.06.2018 кафе тимчасово призупинено, рекомендовано провести генеральне
прибирання з використанням деззасобів, працівників, відсторонено від роботи до
проходження медогляду та отримання результатів лабораторних обстежень,
керівника викликано для складання адмінпротоколу.
В осередках здійснюється комплекс протиепідемічних заходів фахівцями
Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області та ДУ
«Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України».

За фактом виникнення спалаху направлено матеріали в правоохоронні
органи.
Проведення протиепідемічних заходів триває.
Ситуація
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управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

