Warszawa dn.30. I 1.201 8r

KOMUNIKAT
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie

w sprawie podej rzenialzachorowania na odrg.

Do dnia 30.11.2018r. do 15:30 zgloszono do Paistwowego Powiatowego
Sanitamego 40 przypadk6w

p

lnspektora

odejrzefi/rczpoznan zachorowah na odrg.

W 20 z$oszonych przypadkach nast4pila zmiana

rozpoznania, kt6re wyklucza odrg

(konsultacje w Wojew6dzkim Szpitalu Zakuinym w Warszawie oraz ujemne wyniki badan
wykonane w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Paristwowym Zaklad Higieny w

Warszawie). Dotyczy

to 16 obywateli polskich, w tym 4 dzieci, 2 obywateli Ukrainy,

obyratela Wietnamu ortv

1 obywatela

1

Bialorusi.

Liczba potwierdzonych zachorowan do dnia 30.1 1.2018r. wynosi 14 os6b, pozostale zgloszone

przypadki (6) s4 w trakcie badan i opracowywania ogrisk co nie zmienia faktu, 2e dzialania
zwiqzane

z

nadzorem nad osobami

z kontaktu sq prowadzone natychmiast po otrzymaniu

zawiadomienia o podejrzeniu zachorowania. Czynnodci podejmowane przez panstwowego
Pou'iatowego Inspektora Sanitamego w ramach dzialan przeciwepidemicznych majq na celu
przerwanie dr6g szerzenia sig zakazenia.

wszystkie zgloszone przypadki zachorowari ujgte zostaly w raporcie do wojew6dzkiej Stacji
Sanitamo-Epiderniologicznej w warszawie przesylane zgodnie z wlycznymi do godz. g.00
kazdego dnia.

Do dnia 30.11.2018r. zaszczepiono og6lem

400 os6b

z

z

kontaktu

na odrg Szczepienia poekspozycyjne nadal s4 kontynuowane w jednej

z

chorymi

warszawskich

przychodni rejonowej.

w

zwipku z artykulami prasowymi, kt6re ukazaly sig w dniu 29.11.20rgr. dotycz4ce

zacht'rowania jednego z wykladowc6w Szkoty Gl6wnej Handlowei, paristwowy powiatowy

Inspektor Sanitamy

w m. st. warszawie informujg, ze

l5.l I .2018r. Informacjg

o

zdarzenit otrzymano

z

zdanenie mialo miejsce

w

dniu

powiatowej Stacji Sanitamo-

Epiderniologicznej w Grodzisku Mazowieckim. otoczenie osoby
chorej w ramach kontaktu
zawodowego stanowily osoby, zamieszkui4ce na terenie nadzorowan
ym pfzez panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego w m.st. warszawie.

w

zwiqzku

z

powzszym

Paristwowy Powiator+y Inspektor Sanitamy wystosowal pismo do Szkoly Gl6wnej Handlowej

o

koniecznoSci przeslania listy os6b z kontaktu z chorq. (256 os6b).

Na terenie Szkoly Gl6wnej Handlowej uruchomiono punkt szczepief, w kt6ry'm,
w t1lrn samyn dniu zostala przeprowadzona kontrola przez przedstawicieli Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego

w

m.st. Warszawie, pod k4tem spelnia uymog6w

sanitamo-higienicznych dla punktu szczepief oraz wymog6w, kt6re powinien spelniad
personel medyczny. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie dostarczyl

bezplatnie preparaty szczepionkowe dla wszystkich typowanych os6b. Lekarz w rzeczon]ml

punkcie szczepieri zakwalifikowal ze wskazanej wyZej liczby 134 osoby, kt6re zostaty
zaszczepione. Osoby niezakwalifikowane do szczepieli
zaszczepione

w

(z fiinych powod6w m.in.

osoby:

ramach kalendarza szczepief; nie stawily sig do punktu) nie zostaty

zaszczepione.

Ponadto Paristwowy Powiatowy lnspektor Sanitamy w m.st.warszawie zawiadamia, 2e do

dnia 30.11.2018r. nie odnotowano zadnego innego przypadku zachorowania
wykladowcy uczelni.

z

oloczeoia

