Про випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію серед дітей, що
відпочивали у приватній садибі ПП «У Мирона» в м. Яремче ІваноФранківської області
За
оперативним
повідомленням
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області (далі – Головне
управління) 28.05.2019 від Яремчанської міської лікарні отримано
інформацію про випадки захворювання на гострий гастроентероколіт серед
дітей, які прибули з м. Запоріжжя в Івано – Франківську область на
відпочинок у складі організованої групи дітей до приватної садиби ПП «У
Мирона», розташованої в м. Яремче по вул. Свободи 204 в Івано –
Франківській області, внаслідок чого постраждало 4 дітей.
Всіх дітей було госпіталізовано до інфекційного відділення
Яремчанської міської лікарні. Попередньо встановлено діагноз: «Гострий
гастроентероколіт, середнього ступеню важкості». Станом на 29.05.2019
трьох дітей виписано з лікарні, одна дитина залишається в стаціонарі.
З метою встановлення причин та умов виникнення спалаху фахівцями
Яремчанського міського відділу Головного управління та Головного
управління 28.05.2019 розпочато проведення санітарно-епідеміологічного
розслідування спалаху в приватній садибі ПП «У Мирона» з відбором проб
для проведення відповідних лабораторних досліджень.
В ході санітарно-епідеміологічного обстеження закладу встановлено,
що відпочинок дітей проводився згідно з цивільно-правовою угодою між
власником садиби та керівником дитячої групи на послуги щодо проживання
та харчування дітей. Заклад надавав 2 – х разові послуги з харчування
(сніданок і вечеря). Обід відпочиваючі готували самостійно. Впродовж
27.05.2019 діти перебували на екскурсії, де вживали воду з необлаштованого
джерела. Цей заклад був відсутній у дислокації органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування та не внесений в державний реєстр закладів
оздоровлення та відпочинку дітей Івано-Франківської області. Керівники
дитячої відпочинкової групи та власники садиби не попередили органи
місцевого самоврядування за 10 днів про заїзд дітей на відпочинок.
Держпродспоживслужбою не проводилось обстеження закладу перед заїздом
дітей.
Власник садиби не зареєстрований як оператор ринку харчових
продуктів. Впродовж 2016-2019 років заходи державного нагляду (контролю)
відносно ПП «У Мирона» не проводились.
За результатами обстеження Головним управлінням видано
розпорядження «Про тимчасове призупинення роботи приватної садиби «У
Мирона» від 29.05.2019р. № 01-05/129 та підготовлено подання до
правоохоронних органів.
На даний час санітарно-епідеміологічне розслідування продовжується.

