Оновлена інформація про спалах захворювання на гостру кишкову
інфекцію серед відпочиваючих на базі відпочинку «Дніпровські зорі»
ТОВ «Дніпровські зорі» у смт Кирилівка Якимівського району Запорізької
області станом на 08.07.2020
За
оперативним
повідомленням
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Запорізькій області (далі – Головне управління)
внаслідок спалаху захворювання на гостру кишкову інфекцію серед
відпочиваючих на базі відпочинку «Дніпровські зорі» ТОВ «Дніпровські зорі»
(далі – база відпочинку) у смт Кирилівка Якимівського району Запорізької
області, постраждало 14 осіб, з яких 9 - діти.
За рішенням власника бази відпочинку діяльність закладу, у т.ч.
харчоблоку, з 03.07.2020 призупинено.
З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань
спеціалістами Головного управління взято участь у проведенні санітарноепідеміологічного розслідування та обстеження закладу з відбором проб для
проведення лабораторних досліджень.
За результатами перевірки фахівцями Головного управління встановлено
порушення, які могли призвести до виникнення і поширення інфекційного
захворювання на базі відпочинку. За встановлені порушення вимог санітарного
законодавства на керівника закладу за статтею 42 Кодексу України про
адміністративні правопорушення складено протокол, винесено постанову про
накладення адміністративного стягнення від 07.07.2020 № 35. За результатами
обстеження надано припис від 04.07.2020 № 2 щодо усунення встановлених
порушень.
За результатами лабораторних досліджень, проведених Приазовською
міжрайонною державною лабораторією Держпродспоживслужби: з 30
досліджених змивів 10 не відповідали вимогам за мікробіологічними
показниками (виявлено БГКП), з 4 відібраних проб готових страв 1 проба
(тефтелі з курячого м’яса в підливі) не відповідала вимогам за мікробіологічними
показниками, а саме: виділено БГКП в 1 г, КМАФАнМ, КУО в 1 г,
коагулазопозитивний стафілокок (S.aureus в 1 г), з 8 проб води питної 1 проба з
харчоблоку не відповідала вимогам за фізико-хімічними та органолептичними
показниками.
За ініціативою Головного управління 02.07.2020 на засіданні регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
розглянуто питання щодо ситуації з захворюванням відпочиваючих на базі
відпочинку з прийняттям відповідного доручення. На виконання цього
доручення райдержадміністрації приморської зони надали до Головного
управління Реєстри суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з
наданням послуг оздоровлення та відпочинку, відповідно до яких були проведені
перевірки закладів, які не мають дозволу на функціонування, в Бердянському та
Приморському районах.
За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1
статті 325 КК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено та
розпочато кримінальне впровадження за №12020081140000113.

Крім того, Головним управлінням, враховуючи ситуацію, що склалася на
базі відпочинку, з 03.07.2020 по 05.07.2020 організовано виїзд спеціалістів
Головного управління на територію смт Кирилівка Якимівського району для
здійснення перевірок дотримання суб’єктами господарювання протиепідемічних
заходів при здійсненні діяльності з надання послуг тимчасового розміщення
відпочиваючих, торгівлі, громадського харчування. За результатами перевірок за
статтями 42 та 18811 Кодексу України про адміністративні правопорушення
складено протоколи на керівників 36 закладів оздоровлення та відпочинку, 11
закладів торгівлі і громадського харчування, проведено відповідну
роз’яснювальну роботу.
Головним управлінням за результатами санітарно-епідеміологічного
розслідування направлено лист від 06.07.2020 № Вих-06-13-13/4209 до
Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області для
вжиття відповідних заходів реагування у зв’язку із спалахом.
На сайті Головного управління висвітлено інформацію про вжиті у зв’язку
із спалахом заходи та щодо профілактики захворювань на кишкові інфекції,
стосовно даного спалаху фахівцями Головного управління надано інтерв’ю на
місцевих телеканалах.
Станом на 08.07.2020 база відпочинку не функціонує.

