Про санітарно-епідемічну ситуацію
в Чернівецькій області за I квартал 2019 року
За 3 місяці поточного року на території Чернівецької області рівень
інфекційної захворюваності без врахування носіїв, грипу та гострих респіраторних інфекцій зріс на 69,2%, за рахунок групи крапельних інфекцій.
За поточний період реєструється зниження захворюваності гостроентероколітами не встановленої етіології на 16,2 %, однак в Сокирянському
районі відмічається ріст захворюваності (+5 випадків).
Проте, спостерігається незначний ріст захворюваності на гострі кишкові
інфекції, викликані встановленими збудниками – на 1,0 %. Захворюваність
формувалася за рахунок Заставнівського (13), Новоселицького (9), Глибоцького районів та м. Чернівці (по 4 випадки).
Також відмічається ріст захворюваності на 4 випадки на сальмонельозні
інфекції в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, всього зареєстровано за 1 квартал 2019 року 19 випадків. Випадки зареєстровані в Герцаївському, Сокирянському, Хотинському районах та м. Чернівці.
В області зросла захворюваність на ентерити, спричинені ротавірусами
(+14 випадків), за рахунок Заставнівського (8), Кіцманського (2), Глибоцького (3) районів та м. Чернівці (5).
Захворюваність на лептоспіроз залишається на рівні минулого року,
зареєстрований 1 випадок захворювання в Новоселицькому районі.
Значно погіршилась ситуація з захворюваністю на туберкульоз органів
дихання, рівень захворюваності збільшився на 13 випадків, з них лабораторно підтверджено 22. Захворюваність формується за рахунок Вижницького (13 випадків), Сокирянського (10), Сторожинецького (6), Заставнівського, Кіцманського, Новоселицького (по 5 випадків) районів та м.Чернівці
(19 випадків).
За І квартал 2019 року зареєстрований спалах захворювання на гострі
кишкові інфекції, який пов’язаний із вживанням страв у закладі громадського
харчування м. Чернівці. Захворіло 5 осіб, з них одна дитина.
Головним управлінням Держпродспоживслужби в Чернівецькій області
спільно з ДУ «Чернівецькій обласний лабораторний центр МОЗ України»
проведено епідемічне розслідування та позапланова перевірка оператора
потужності.
В закладі виявлені порушення вимог санітарного законодавства та
законодавства про якість і безпечність харчових продуктів, що підтверджено
результатами лабораторних досліджень.
Етіологічний фактор – сальмонела та умовно-патогенна мікрофлора.
Фактор передачі – харчовий та контактно-побутовий.
Основні причини виникнення спалаху - порушення вимог у сфері
безпечності харчових продуктів та санітарного законодавства.
За результатами перевірки винесено рішення про тимчасове припинення
виробництва та обігу харчових продуктів в закладі громадського харчування,

видано припис щодо усунення порушень, власника закладу притягнуто до
адміністративної відповідальності.
За проведеним аналізом показників інфекційної захворюваності в
області констатуємо епідемічно неблагополучний прогноз із захворюваності
на гострі кишкові та зоонозні інфекції в подальшому.
За І кварталі 2019 року було здійснено 460 заходів державного нагляду,
проти 176 за аналогічний період 2018 року.
За результатами проведених планових заходів держаного нагляду з 65
об’єктів порушення виявлені на 61 (93,8%).
Кількість проведених позапланових заходів зросла в 2,2 рази, 395 за 3
місяці 2019 року, проти 176 за аналогічний період 2018 року.
При проведенні позапланових заходів порушення санітарного законодавства виявлялись на 256 об’єктах, що складає 64,8%. Порушення виявлялись на 62,0% джерел децентралізованого водопостачання, 100% - в
закладах дошкільної освіти, 86,5% - в закладах загальної середньої освіти,
95,3% - в НВК.
З метою попередження виникнення спалахів гострих кишкових захворювань та харчових отруєнь серед організованого дитячого населення
Головним управлінням ініційовано підготовку
розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації № 96-р від 04.02.2019 року «Про
проведення моніторингових перевірок харчоблоків закладів середньої та
дошкільної освіти області з питань дотримання санітарного законодавства».
На виконання якого проведено 98 моніторингових обстежень навчальновиховних закладів (40 закладів загальної середньої освіти, 43 заклади
дошкульної освіти та 15 НВК), з них на 93 були виявлені порушення вимог
санітарного законодавства (94,9%), а саме: приміщення потребують проведення капітальних та поточних ремонтів із заміною водопровідних та каналізаційних мереж; проведення ремонтних робіт діючої припливно-витяжної
вентиляції або її встановлення; відсутність гарячої проточної води; недостатня забезпеченість закладів холодильним та технологічним обладнанням;
поточність приготування сирої та готової харчової продукції; не дотримується товарне сусідство при зберіганні харчових продуктів; відсутність
добових проб; не виконуються норми харчування тощо.
Про всі виявлені порушення були проінформовані керівники районних
управлінь (відділів) освіти районних державних адміністрацій, Чернівецької
міської ради та керівники навчально-виховних закладів з пропозиціями щодо
їх усунення. Також проінформовано керівництво КУ «Навчально-методичний Центр якості освіти та координації господарської діяльності
навчальних закладів області» з пропозицією щодо притягнення до дисципліннарної відповідальності керівництво Чернівецького обласного навчальнореабілітаційного центру №1 та надано 3 приписи.
Головним управлінням проведені та продовжують проводитись підготовчі заходи до проведення літньої оздоровчої кампанії у 2019 році. До керівників закладів доведені обов’язкові умови для підготовки до роботи при-

шкільних таборів, стаціонарних та наметових дитячих оздоровчих таборів,
уточнена їх дислокація, перевірені виконання планів-завдань.
Крім того, прийнято участь в семінарі з власниками, керівниками
позаміських оздоровчих таборів. Робота в даному напрямку продовжується.
На виконання розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 14.02.2019 №141-р «Про проведення санітарної очистки та благоустрою населених пунктів Чернівецької області у 2019 році» спеціалістами
Держпродспоживслужби разом з представниками органів місцевого самоврядування здійснювалися обстеження джерел децентралізованого водопостачання (громадські криниці).
Загалом проведено обстеження 175 джерел децентралізованого водопостачання на предмет дотримання вимог санітарного законодавства. За
результатами обстежень на 76 (43,4%) громадських криницях виявлені порушення вимог Державних санітарних норм та правил 2.2.4-171-10 «Гігієнічні
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», а саме:
відсутні огорожі, підставки для відер та відра, щільно закриваючі кришки на
оголовок, деякі криниці потребують поточного ремонту. Також на 36 джерел
водопостачання відсутні санітарні паспорти, та 16 – потребують його продовження. Залишається не вирішеним питання періодичності проведення
балансоутримувачами лабораторного контролю безпечності та якості питної
води в криницях, відповідно до санітарних норм та правил.
З метою забезпечення населення питною водою гарантованої якості
Головним управлінням підготовлено розпорядження Чернівецької ОДА
щодо організації проведення комісійних моніторингових обстежень об’єктів
централізованого водопостачання з одночасним проведенням лабораторних
досліджень питної води на відповідних адміністративних територіях. Робота
в даному напрямку запланована на ІІ - ІV квартал 2019 року.
Спеціалістами Держпродспоживслужби в Чернівецькій області ведеться
постійний контроль щодо якості води відповідно до вимог ДСанПіНу 2.2.4171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання
людиною».
За даними моніторингу якості питної води ДУ «Чернівецький обласний
лабораторний центр МОЗ України» за 3 місяці поточного року в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року при дослідженні води з джерел
централізованого водопостачання знизився показник відхилення як за
мікробіологічними з 0,8 до 0,5 %, так і за санітарно-хімічними показниками з
2,5 до 1,7%. За мікробіологічними показниками відхилення виявлялися у
Кельменецькому (8,3%) та Заставнівському (5,5%) районах. За санітарнохімічними показниками відхилення виявлялися лише у Кельменецькому
(4,3%) районі.
Забезпечено також моніторинг якості води громадських криниць. В
області зріс відсоток невідповідності за санітарно-хімічними показниками і
складає 9,8 % проти 2,1% в 2018 році. Відхилення виявлялися в Глибоцькому
(25,0%) та Новоселицькому (12,3%) районах. Відсоток відхилень по мікробіологічних показниках знизився і становить 5,0 % проти 5,9% в 2018 році.

Відхилення виявлялися лише у Новоселицькому (8,3%) районі.
На виконання Законів України «Про адміністративні послуги», «Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» видано 16
дозволів (санітарних паспортів) на роботу з радіоактивними речовинами та
іншими джерелами іонізуючого випромінювання, розглянуто 40 документів у
яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та
прийнято рішення щодо можливості видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Крім того, проведено 20 обстежень об’єктів для отримання ліцензії на
провадження господарської діяльності, з них: 17 - медичної практики та 3 освітні послуги. Також, здійснено 2 обстеження для видачі санітарного
паспорта на склади пестицидів, за результатами яких було видано 1
санітарний паспорт.
Протягом звітного періоду було розглянуто 32 звернення громадян у
сфері санітарного законодавства. За формою надходження найбільше
звернень було подано заявниками особисто – 31%, поштою надійшло 25%
звернень. Кількість повторних звернень у першому кварталі поточного року
складає 9%. За результатами розгляду 81% вирішено позитивно. Ініційовано
12 комісійних розглядів звернень (скарг) громадян. Основні питання, які
порушувалися у зверненнях є: забруднення природних ресурсів, порушення
суб’єктами господарювання та громадянами санітарних норм і правил, вплив
на здоров’я людини фізичних факторів.
Також за перший квартал поточного року позитивно розглянуто 3
депутатське звернення. Всі звернення громадян та депутатські звернення
розглянуто відповідно до вимог чинного законодавства.
За І квартал поточного року Головним управлінням проведена санітарноосвітня та роз’яснювальна робота серед населення, а саме: проведено 7
виступів по радіо, 3 – по телебаченню, надруковано 27 статей в місцевих
газетах, та видано 16 санітарних бюлетенів та 45 інформацій розташовано на
WEB-сайтах.

