Dnia 05.1 1. 2018 r.

KOMUNIKAT
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie
w sprawie podeirzenialzlchorowania na odrQ

W dniu

Sanitamego

w

r. okolo

godz. 14.00 do Paristwowego Powiatowego Inspektora
m. st. Warszawie wplyngla informacja o 2 przypadkach podejrzenia

02.11.2018

zachorowai na odrE. Zgloszenia dotyczyly rocznego dziecka zarnieszkalego w Pruszkowie
oraz 36-letniego obywatela Ukrainy.

Z chwll4 otrzymania informacj i Inspektor rozpocz4l dochodzenie epidemiologiczne poprzez
wdro2enie dzialah przeciwepidemicznych

z

i

objEcie nadzorem epidemiologicznym os6b

osobami podejrzanymi

o

zachorowanie. Pracownicy PSSE

w m. st. Warszawie jeszcze tego samego dnia do godz.

21

.00 w ramach dw6ch r6wnoleglych

z bezpoSredniego

kontaktu

dochodzeri epidemiologicznych wytypowali 75 rodzin

z bezpoSredniego kontaktu z

osob4

podejrzan4 o zachorowanie, w tym 50 rodzin z Warszawy i 25 rodzin z powiat6w odciennych

(Wrszawa Zach6d

- l, Wolomin -

-

2; Pruszk6w

1, Garwolin

-

-

6, Piasecmo

-

10, Grodzisk Mazowiecki

2, Mirisk Mazowiecki

b4d2 blEdnych danych teleadresowych,

-

-

2, Legionowo

1). Pomimo otrzymania niepelnych,

do godziny 18.00 w

niedzielg

4

listopada

przedstawicielom Inspektora udalo sig nawi4zat, kontakt z ogromn4 wigkszo6ci4 wskazanych
rodzin. Udalo sig takze ustali6 tozsamosd os6b z kontaktu z obywatelem Ukrainy i r6wniez je
obj gto nadzorem epidem

iologicznym.

Z ioicjatywy PPIS w m.

st. warszawie jeszcze w dniu 03.11.2018 r. uruchomiono punkt

dla os6b z kontaktu w centrum Medycznym warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego przy ul. Nielubowicza 5. Do godz. 2l:00 dnia 04.11.2018 r. szczepieniu
szczepieh

poddano 40 os6b
5 os6b

z

otoczenia dziecka,

w tym 2 dziecr),

Podejmui4c decyzjg

zas

o

w tym 3 dzieci (do szczepieh nie zakwalifikowano

z otoczenia obyrvatela Ukrainy szczepieniu poddano

5 os6b.

natychmiastowym podaniu szczepionek osobom

z

kontaktu

i dostarczaj4c preparaty szczepionkowe PPIS w m. st. warszawie dzialal w oparciu o przepisy
rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 wrzednia 2016 r. w sprawie metody zapobiegania
odrz.e

(Dz. U. 22016 r. poz. 1418).

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy

w m. st. warszawie prowadzi dochodzenie

epidemiologiczne, w ramach kt6rego podejmuje dalsze dzialartta przeciwepidemiczne mai4ce
na celu przerwanie dr6g szerzenia sig

zakzZenia.
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http://szczeoien ia.ozh. gov. pllszczepionk i/odra./

2.

https://gis.gov.pllzdrowie/komun ikat-glownego-inspektora-sanitamego-w_sprawie_
przypadkow-odry-na-swieci e-i-w-kraj u./.

