Оновлена інформація про спалах захворювання на гостру кишкову
інфекцію серед населення м. Козятин Вінницької області станом на 16
13.09.2019.
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За
оперативним
повідомленням
Головного
управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій області (далі – Головне управління)
12.09.2019 зареєстровано спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію
серед
населення
після
харчування
на
роздатковому
пункті
КНЗ «Загальоосвітня школа І-ІІІ ст. №2 (далі – школа №2) Козятинської
міської ради Вінницької області» (м. Козятин, вул. Героїв Майдану, 2),
внаслідок якого постраждало 34 осіб, у тому числі 29 дітей.
Всіх хворих госпіталізовано до інфекційного відділення Козятинської
центральної районної лікарні з попередніми діагнозами: «Гострий
гастроентероколіт. Сальмонельоз?».
Харчування для учнів школи № 2 та ще двох шкіл здійснюється шляхом
приготування їжі на харчоблоці КТКП «Юність» з доставкою до закладів
загальної середньої освіти спеціалізованим автотранспортом в термотарі.
З метою встановлення причин та умов виникнення спалаху фахівцями
Головного управління 12-13.09.2019 проведено санітарно-епідеміологічне
розслідування та інспектування закладу громадського харчування «КТКП
«Юність» та обстеження роздаткового пункту КНЗ «Загальоосвітня школа ІІІІ ст. №2 з відбором проб для проведення відповідних лабораторних
досліджень.
Під час перевірки 13.09.2019 встановлено порушення вимог
законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових
продуктів. За порушення вимог законодавства фахівцями Головного
управління суб’єкту господарювання «КТКП «Юність» надано припис (від
13.09.2019 № 055/09), складено протокол про адміністративне
правопорушення (від 13.09.2019 № 0747), підготовлено Рішення про
тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів.
Порушень вимог законодавства під час перевірки роздаткового пункту
КНЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2 Козятинської міської ради
Вінницької області» в ході санітарно-епідеміологічного розслідування не
виявлено.
Заклад громадського харчування КТКП «Юність» за адресою:
м. Козятин, вул. Незалежності, 35, зареєстровано в Державному реєстрі
потужностей операторів ринку (реєстраційний номер № r-UA-02-08-197).
Плановий захід державного нагляду (контролю) в закладі громадського
харчування КТКП «Юність» здійснювався 15.02.2019, за результатами якого
встановлено порушення вимог законодавства про безпечність та окремі
показники якості харчових продуктів та надано припис від 15.02.2019
№08/02. Під час здійснення позапланового заходу щодо перевірки виконання
припису 22.03.2019 (акт інспектування №27), всі пункти припису виконані.
Про ситуацію, що склалась поінформовано Національну поліцію (від
13.09.2019 №02-24.1-29/427), голову міської ради від 13.09.2019 №02-24.129/428, управління освіти та спорту від 13.09.2019 №02-24.1-29/429).

Проведення протиепідемічних заходів триває.

