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Paistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie
w sprawie podeirzefialz chorowania na odrg.

Do dnia 21.12.2018r. do 15:30 zgloszono do

Pahstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitamego 77 przypadk6w podejrzeri zachorowafl na odrg. Wdr6d zgloszonych przypadk6w

znajduje sig 9 osobowa grupa pochodzenia czeczeriskiego. W grupie tej jest 8 dzieci oraz
osoba dorosla . Osoba dorosla oraz

1

7 dzieci byly hospitalizowane w Wojew6dzkim Szpitalu

Z*uinym. W zwiqzku z wlw zachorowaniami objgto nadzorem epidemicznym wszystkie
osoby z kontaktu.

Do dnia 21.12.2018r w 34 przypadkach nastqpila zmiana rozpoznania, kt6re wyklucza odrg
(konsultacje w Wojew6dzkim Szpitalu Zakatinym w Warszawie oraz ujemne wyniki badan

w Paristwowym Instytucie Zdrowia w Warszawie). Dotyczy to 29 obyvateli
polskich, w tym 7 dzieci, 3 ob)"lvateli Ukainy, 1 obylvatela Wietnamu oraz 1 obyvatela
wykonanych

Bialorusi

.

Faktyczne zachorowanie do dnia 21.12.2018r. dotyczy 42 os6b.

Sq to: 9 obywateli Czeczenii, jeden

1l

zgloszonych przypadk6w

obyratel Ukrainy, pozostale osoby narodowoSci polskiej.

zostalo

potwierdzonych dodatnimi wynikami badan

laboratoryjnych wykonanych w NIZP PZH w Warszawie, pozostale zgloszone przypadki

s4

w

trakcie opracowywania co nie zmienia faktu , ze dzialania zwiqzate z nadzorem nad osobami z

kontaktu s4 prowadzone natychmiast

po

otrzymaniu zawiadomienia

o

podejrzeniu

zar:horowania.

wszystkie zgloszone przypadki zachorowari ujgte zostaly w raporcie do wojew6dzkiej Stacji
Sanitamo-Epiderniologicznej

w

Warszawie przesylanym zgodnie

z

wytycznymi

do godz. 8.00 kazdego dnia.

Pairstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy
epiderniologiczne

(w

stosunku

w m. st. warszawie

do wszystkich

prowadzi dochodzenie

zgloszonych przypadk6w zachorowa6),

w rirmach, kt6rego podejmuje dalsze dzialania przeciwepidem iczne maj4ce na celu przerwanie
dr6g szerzenia sig zakt2enia.

Do dnia 21.12.2018r. zaszczepiono og6lem 660 os6b z

kontaktu

z

choryrni

na <'drg.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy

w m. st.

Warszawie informujg,

2e rvspolpracuje z innymi powiatowl,rni stacjami sanitamo-epiderniologicznymi,
a

w ramach

tej rvsp6lpracy obejmuje nadzorem osoby zamieszkui4ce na terenie warszawy, gdzie
inodlem
zaku2erua jest osoba, kt6rej aktualnym adresern zamieszkania nie jest.m.st. warszawa.

