
Информация, за резултатите от проведеното съвместно проучване от РЗИ и ОДБХ 

гр. Варна  на епидемично свързани чревни инфекции с  причинител салмонела група Д, в  

ЦДГ №15 „Гълъбче” гр. Варна; резултатите от проведените микробиологичи изследвания 

на болни, контактни лица и персонал; резултатите от проведения микробиологичен 

анализ на готови храни по меню от 48 часови проби, от влизащи в контакт с храни  

повърхности, ръце на персонал, водни проби от питейна вода и вода от диспенсъри на 

територията на детското заведение; от химичен анализ на дезинфекционни препарати и 

работни  дезинфекционни разтвори. 

 

Във връзка със съобщени  и регистрирани в РЗИ гр. Варна на 04.06.2015г след обяд  два 

случая на заболели деца от ЦДГ №15 от  чревни инфекции с микробиологично доказан 

причинител Салмонела гр.Д,  и на основание чл.3, т.1 и чл.4, ал.2 от Наредба № 9/2011г. за реда 

за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане 

на проби, е издадена Заповед № 203 /05.06.2015г. на Директора на РЗИ  за сформиране на  екип 

с участието на служители на РЗИ и ОДБХ и създаване на организация за првеждане на 

епидемиологичното проучване. С писмо и по електронна поща е уведомено и  Министерство на 

здравеопазването. 

 

След анализиране на работните данни от епидемиологичното проучване, към дата 

18.06.2015г. се установи следното: 

Посещаващите   ЦДГ № 15 деца  са разпределени  в 5 групи /I-a : I-б : II-a : II-б  и  III-та 

група/. Децата  от двете четвърти  групи,.са разпуснати на  29.05 2015г. Желаещите  от тях / 21 

деца/, да посещават ДЗ през летните месеци  ,са разпределени  по  останалите пет  групи. 

Брой деца по списъчен състав -183 

Брой присъствали  деца  на  дата 05.06.2015г.-105 

 

Заболели / през периода 25.05.2015г.- 31.05.2015г/ със симптоми на горно и долно 

диспептичен синдром в различна тежест и степен на проявление, болки в корема, фебрилитет, 

отпадналост - 8 деца. Заболелите са от всички градински  групи. Същите са отсранени от ДЗ до 

отпадане на клиничните показания  и до получаване на отрицателен резултат от 

микробиологично изследване. 

 

Контактни деца-общо 148 

От тях-13 деца/основно от трета група/ са с положителни резултати от 

микробиологично изследване.Същите са без оплаквания.Отстранени са от ДЗ  до получаване 

на отрицателен резултат. 

-51 деца са с отрицателен резултат от микробиологично изследване 

-останалите деца са в процес на изследване/-предоставен материал  за изследване в 

микробиологични лаборатории на територията на града. 

 

Общ брой персонал-33 души, разпределени както следва: 

-кухненски персонал-3-изследвани с отрицателен резултат . 

-от останалите 21 лица-16 са с отрицателен резултат. 

-девет лица са в процес на изследване /домакин, адм.директор, директор, мед.сестра, 

учител/ 

 

От взетите на 05.06.2015г.от служители на ОДБХ гр. Варна проби за анализ от влизащи 

в контакт с храните повърхности, от ръце на персонал,готови храни не са установени 

несъответствия. 

Резултати от микробиологично изследване на проби от повърхности от офиси по 

групите  и ръце на персонал - не се установява патогенна флора. Резултатите от изследване на 

води от диспенсъри  и от централната водопроводна мрежа са без отклонения по изследваните 

микробиологични показатели. 



Химичния анализ  на дезинфекционни препарати и работни разтвори - АДВ 

съгласно изискванията на фирмата производител и работната концентрация на 

разтворите. 

 

След 31.05.2015г. няма нови заболели деца. Остават в сила предписаните 

противоепидемични мероприятия до отпадане на необходимостта. Епидемиологичното 

проучване, проследяване на резултати от изследване на контактни и болни деца продължава. 

Подържа се ежедневна връзка с Директора на ЦДГ №15 и  медицинската сестра в здравния 

кабинет, ОПЛ  и родители. Ежедневен е контакта и с микробиологичните лаборатории на 

територията на град Варна, с цел координиране на действия по разширяване на възможностите 

за етиологично разшифроване на салмонелните щамове с помоща на НРЛ по Чревни инфекции 

към НЦЗПБ  гр.София. 

 

 


