Оперативне повідомлення про спалах гострої кишкової інфекції в
ДНЗ № 19 у м. Вінниця
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Держпродспоживслужби у Вінницькій області, з 27.01.2018 по 29.01.2018 року
зареєстровано 9 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію в ДНЗ № 19
у м. Вінниця (захворіли діти віком 4-5 років різних груп дитячого закладу).
Двох дітей госпіталізовано із важким ступенем захворювання, іншим
встановлено середній ступінь важкості захворювання. В усіх хворих відібрано
матеріал для лабораторного дослідження. Станом на 29.01.2018 за результатами
дослідження за допомогою швидких тестів у 3-х дітей виявлено ротавірус.
При проведенні епідеміологічного розслідування встановлено, що перший
випадок захворювання зареєстровано у дитини, мати якої працює помічником
вихователя у двох групах закладу, крім того захворіла дитина за медичною
допомогою не зверталася, а її мама продовжувала працювати в ДНЗ по 26.01.18р.
При обстеженні дитячого закладу встановлено, що проектна потужність
становить 170 місць (списковий склад – 323 дитини), середня щоденна
відвідуваність складає 135 дітей.
Максимальну ізоляцію дітей витримати неможливо, так як в «блок»
групового осередку не входить роздягальня, вхід до дитячих роздягалень
організовано через спільний для декількох груп коридор.
Для лабораторних досліджень відібрано проби готових страв, змиви з
обладнання, рук та спецодягу персоналу дитячого закладу, проби питної води
на мікробіологічні показники та проби водогінної води для вірусологічного
дослідження на ентеро- та ротовіруси. Лабораторні дослідження тривають.
Персонал харчоблоку та груп закладу направлено для лабораторного
обстеження на носійство ротавірусу в вірусологічну лабораторію
ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України».
У групових осередках та на харчоблоці проведено заключну дезінфекцію.
Враховуючи, що етіологічним чинником групового захворювання на
гостру кишкову інфекцію є ротавірус, який має значну контагіозність та
ймовірність перехресного інфікування, за ініціативи Головного управління
Держпродспоживслужби рішенням Вінницької міської комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації з 30 січня 2018 р.
призупинено відвідування дітей в КЗ «ДНЗ № 19 ВМР».
Пропозиції щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених у
ході епідрозслідування захворювання дітей в організованому колективі, а саме:
щодо вирішення питання перевантаженості груп закладу, несвоєчасне
повідомлення персоналом (вихователями) медичного персоналу та адміністрації
закладу про виникнення захворювання серед дітей та недотримання
погодженого з органами Держпродспоживслужби примірного меню направлено
до Департаменту освіти міської ради та адміністрації закладу.
Комплекс протиепідемічних заходів та лабораторні дослідження
тривають.
Ситуація
перебуває
на
контролі
Головного
управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

