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Warszawa

dn.l5.ll.2018r

K()MUNIKAI'

s1u'o'rvcgo l)owiatolvcgo Inspcktora Sanitarncgo

rr m.st. Warszawic w

sprawic

podcj rzcnia/zachororvania na od rq.

l.iczba zgloszonl,ch podejrzefr zachorowai i zachorowan na odrg na dzieri l5.ll.20l8r. do
godzini' 15.30 13. w tym osob),2 pozycji l-10 ujgtc w poprzcdnich komunikatach.

.

osoba u.iqla w picrwszym komunikacic. wypisany 7.c szpitala 7.drory zachorowanic
na odrg polwicrdzonc laboraloryj nic;
11. osoba nic szczcpiona, nic hospilalizowana (lcczona w domu), przypadck potwicrdzony
klinicznic, pobrano material do badan - badania w trakcic opracowywania wykonane w
P7.il:
l. osoba lcczona ambulatoryjnie, brak informacji o szczcpicniach piodrze (chory nie wie
czv br szczcpiony), pobrano matcrial do badair badania w trakcie opracowywania
rvykonv*'anc w PZlll
.1. osoba l.rospitalizowana. nic szczcpiona, pobrano matcrial do badah badania w trakcie
opracowywania wykonywanc w PZI I;
i. osoba nic hospitalizowana. brak inlbrmacji o szczcpicniu piodrze. (chory nie wie czy
b1'l sz-czcpiony). pobrano matcrial do badarl badania w trakcic opracowywania
ulkonvrvanc rv PZH:
(r. osoba nic hospitalizowana. brak informacji o szczcpicniu p/odrze (chory nie wie czy
byl szczcpiony), pobrano matcrial do badair badania w lrakcic opracowywania
u'l,konywanc w PZI I:
7. osoba lrospitalizowana poza Warszawq, (chory nic wic czy byl szczepiony), pobrano
malcrial do badai - badania w trakcie opracowywania wykonywane w PZll;
8. osoba hospilalizowana, nie szczcpiona plodrzc. pobrano material do badalr badania w
trakcic opracowywania w PZI ll
(). osoba hospitalizowana, nic szczcpiona p/odrzc, pobrano matcrial do badai badania w
trakcic opracorvyl,"'ania u, PZI [;
10. osoba hospitalizowana. nic szczcpiona p/odrzc, pobrano matcrial do badari- badania w
lrakcic opracowania w PZI L
I I . osoba hospitalizowana w dniach od 8.1 l. do 12. I L201ttr., nic szczcpiona plodrze.
pobrano matcrial do badair- badania w trakcic opracowania prz,czPZll. Zglow.cnie
otrzymano rv dniu l5.l1.2018r. z Wojcw6dzkiego Stpitala T,aka2nego w Warszawie
12. osoba nic hospitalizowana. nic szczcpiona p/odrzc. material do badarl bgdzic pobrany
po ust4picniu objaw6w (zgodnic z zaleceniami)
I 3. osoba nic l.rospitalizowana (skicrowana do Wojcw6dzkicgo Szpilala 7.akai.ncgo,prz.ez.
lckarza l)olaZncj Pomocy Lckarskiej LUX MllD.. do chwili obecnej nic zglosila sig do
Szpitala 7.akaZ.ncgo) nic szctcpiona plodrze. matcrial do badan bqdzie pobrany po
uslqpicniu objaw6w( zgodnie z zalcccniami.)
I

\\Iszvstkic zgloszone osoby. to osoby dorosle mieszkaicy Warszawy: 10 os6b obywatelstwa
polsl rcgo oraz 2 obywalcli [Jkrainy i jcdcn najprawdopodobnici obywatel Wictnamu.
Wszvstkic zgloszone przypadki zachorowah ujgte w raporcic do WSSII przcsylanym zgodnie
z rl)'tvcznyrni do godz. 8.00 kazdcgo dnia.

v Inspcktor Sanitarny w m. s1. Warszau,ic pror,",adzi dochodzenic
(w stosunku do wszystkich zgloszonych przypadk6w zachorowan),

l)alislrvou,y Po,'viatou
cpfrJcmiologicznc

rv rl mach ktrircgo podc'jnrujc dalsze dzialania przcciwcpidcrnicznc majqcc na cclu przcrwanic

dr'6r szclzcnia siq zaka2cnia. Picrw'sze osoby z kontaklu z chorymi z.ostaly zaszczepione.
I(olcina grupa os6b. dotyczqca zgloszonych dw6ch ostatnich przypadk6w pozostaje w trakcic
tvporvania do szczcpicir.
Ilonaclt<r olrzynrano

inlbrmacjg z PZ|T dolyct4c4 os6b zpotyc.ii2

sq u.icmnc. natomiasl osoby z

Z

i

5

iZr.ryniki badari tych os6b

pozycji 7 wynik badania potwicrdza zachorowanie na odrg.

trwagi na zgloszonc nowc zachorowania

w dniu

14.I 1.2018r. Parislwowy Powialowy

Inslrcktor Sanitarny u' m. st. Warszau'ic z pomoczl l)yrcktora Wydzialu Tdrow\a w m. st.
Walszawic i podlcglych rnu przychodni Podslawowcj Opicki Zdrowotncj zorganizowai pigi
punkt6w sz.cz-cpicir dla os6b z kontaktu w godzinach popoludniowych (po godzinach pracy
punkl(iw szczcpicri). T.aszczepiono 70 os6b.

W dniu

1

5. 1 1 .201

8r. pozostaje w trybie popoludniowl,m

I

punkt, gdzie zostanie skierowana

gnll'a 20 os6b z konlaktu z chorym na odrq.
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