Інформація про спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію серед
відвідувачів СРЦ «Джамп Сіті» ФОП Скляров Р.О. м. Бердянськ
Запорізької області та вжиті заходи станом на 01.02.2019
За
оперативним
повідомленням
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Запорізькій області (далі – Головне управління)
станом на 01.02.2019 внаслідок спалаху захворювання на гостру кишкову
інфекцію серед відвідувачів СРЦ «Джамп Сіті» ФОП Скляров Р.О. в
м.
Бердянськ Запорізької області постраждало 14 дітей.
Лікування в інфекційному відділенні КУ «Бердянського територіального
медичного об’єднання» з діагнозом «Гостра кишкова інфекція» продовжує 1
дитина,13 дітей виписано з лікарні з заключними діагнозами: «Ротавірусна
інфекція» -7 дітей, «Гострий гастроентероколіт невстановленої етіології» - 6
дітей.
З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань 23.01.2019
фахівцями Головного управління проведено санітарно – епідеміологічне
розслідування та позаплановий захід державного нагляду (контролю) стосовно
додержання оператором ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими
продуктами в СРЦ «Джамп Сіті» з відбором проб для проведення відповідних
лабораторних досліджень.
За результатами перевірки фахівцями Головного управління на адресу
керівника закладу ФОП Скляров Р.О. направлено приписи щодо усунення
порушень у сферах санітарного законодавства та безпечності харчових
продуктів. За порушення у сфері безпечності та окремих показників якості
харчових продуктів складено протокол про адміністративне правопорушення за
ст. 166 КУПаП, проінформовано територіальні органи Національної поліції та
прокуратури.
Держпродспоживслужбою ініційовано призупинення діяльності закладу
громадського харчування, у зв’язку з чим суб’єкт господарювання прийняв
рішення про тимчасове закриття закладу з 25.01.2019 року, про що листом
поінформував Головне управління.
Правоохоронними органами відкрито кримінальне впровадження
№120190801300000144 від 22.01.2019.
У зв’язку із зазначеною ситуацією за ініціативи Головного управління
проведено два засідання постійної міської комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі – ТЕБ та НС) з прийняттям
відповідних рішень.
Контроль за виконанням рішень комісії ТЕБ та НС та припису
Держпродспоживслужби доручено Бердянському міському управлінню
Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області,
Бердянському відділу поліції ГУ Національної поліції України у Запорізькій
області, Бердянській місцевій прокуратурі, міськвиконкому.
За результатами лабораторних досліджень, проведених Бердянською
міжрайонною державною лабораторією Держпродспоживслужюби, у відібраних
пробах води, харчових продуктах та змивах з об’єктів зовнішнього середовища
відхилень не виявлено.

За результатами лабораторних досліджень Відокремленого підрозділу
«Бердянський міськрайонний відділ ДУ «Запорізький обласний лабораторний
центр МОЗ України» з 40 відібраних змивів з об’єктів зовнішнього середовища
в 3 виявлені відхилення. В 2 пробах дезінфекційних засобів встановлена
завищена концентрація на 60-70 %. В пробах харчових продуктів та воді відхилень не виявлено. Додатково на ротавірус обстежені 7 працівників закладу
громадського харчування - результат негативний.
Проведення протиепідемічних заходів триває.
Ситуація перебуває на контролі Головного управління.

