Про спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію серед відвідувачів
кафе «Маячок», розташованого в селі Старий Любар Любарського району
Житомирської області станом на 03.05.2019
За
оперативним
повідомленням
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Житомирській області (далі – Головне управління)
27.04.2019 зареєстровано спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію
серед відвідувачів кафе «Маячок», розташованого в селі Старий Любар
Любарського району Житомирської області.
До інфекційного відділення Любарської центральної районної лікарні з
попереднім діагнозом «Гострий гастроентероколіт» було госпіталізовано 7 осіб,
у т.ч. 2 дітей до 17 років. За результатами лабораторного обстеження в матеріалі
від 6 хворих виявлено Salmonella Enteritidis.
З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань 27.04.2019
фахівцями Головного управління організовано обстеження кафе «Маячок»
сумісно з представниками ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр
МОЗ України» з відбором проб для проведення відповідних лабораторних
досліджень.
За результатами перевірки кафе фахівцями Головного управління
встановлено порушення санітарного законодавства та законодавства у сфері
безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, а саме: порушення
санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, поточності виробничих
процесів, технології приготування страв, правил зберігання сирої та готової
продукції, умов миття кухонного та столового посуду, відсутність відповідної
документації на продовольчу сировину, не дотримання правил особистої гігієни
працівниками кухні.
За результатами лабораторних досліджень у 4 пробах сировини (філе курки,
тушка курки, напівфабрікатні зрази та вареники з курячим лівером) виявлено
Salmonella Enteritidis. У 50 % змивів, які було відібрано в кафе виділено бактерії
групи кишкової палички.
Фахівцями Головного управління за результатами перевірки на фізичну
особу - підприємця складено протокол про порушення Закону України «Про
державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти,
корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя
тварин», законодавства про харчові продукти та корми, надано припис про
усунення встановлених порушень. Відповідно до розпорядження від 27.04.2019
№ 2 функціонування кафе «Маячок» тимчасово призупинено.
Любарським районним управління Головного управління ініційовано
проведення позачергового засідання районної комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про даний спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію 27.04.2019
поінформовано обласну прокуратуру, обласну державну адміністрацію та
Головне управління Національної поліції в Житомирській області.
Протиепідемічні заходи у вогнищі тривають.

