Warszawa dn.05.04.20 I 9r.

KOMUNIKAT
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie

w sprawie podejrzenia/zachorowania na odrg

w

okresie od 30.03.2019r. do 05.04.2019r. do pairstwowego powiatowego Inspekrora
Sanitamego w m. st. warszawie zgloszono 29 nowych przypadk6w podejrzenr
zachorowari
na odrg. zgloszenia dotycz4 22 os6b dorosrych oraz7. dzieci. zgroszone przypadki
dotyczE

26 obywateli Polski oraz 3. obywateli Ukrainy. Zachorowania dzieci dotyczq wyl4cznie
obywateli Polski. Zachorowania s4 potwierdzone klinicznie. Do panstwowego powiatowego
Inspektora Sanitarnego w m.st. warszawie, na biez4co splywai4

z NrZp-pZH

w warszawie

wyniki bada6 laboratoryinych w kierunku wykrycia w badanym materiale wirusa odry.
w dniach od 30.03.2019 r. do 05.04.2019r. otrzymano 9 dodatnich wynik6w badari

w kierunku odry, kt6re potwierdzaiq raboratoryinie zgloszone przypadki

zachorowafi

okeslare we wstgpnej fazie jako przypadki zachorowafi potwierdzone klinicznie, dotyczy
to 4 os6b doroslych oraz 5 dzieci. w I przypadku wynik badania laboratoryinego wykluczyl
zachorowanie na odrg. Przypadki podejrzenie zachorowania na odrg zostaly wykluczone
u 3 os6b po konsultacjach w

wojew6dzkim szpitd., zakdinym w warszawie. Dotyczy to os6b

doroslvch. obywatelstwa polskiego.

Dzialania zwiEzane

z

nad,zorem nad osobami

z kontaktu paristwowy powiatowy Inspektor

Sanitarny prowadzi w trybie priorytetowym tuz po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu
zachor:owania na odrg.

wszystkie zgloszone przypadki zachorowafi ujgte zostaly w raporcie do Gl6wnego
Inspektora sanitamego

w

warszawie przesylanym zgodnie z wytycznymi do godz. g.00

kazdego dnia.
Pairstu

owy Powiatowy Inspektor sanitamy w m. st. warszawie prowadzi dochodzenie

epidemiologiczne

(w

stosunku

do

wszystkich zgloszonych przypadk6w zachorowai)

w ramach, kt6rego podejmuje dalsze dzialania przeciwepidemiczne maj4ce na celu przerwanie
d169 szerzenia sig zakaZenia.

w

dniach 30.03-05.04.2019r. w ramach nadzoru epidemiologicznego nad osobami z kontaktu

z osoba chor4 na odrg, zaszczepiono

77

os6b.

Ponadto Paristwowy Powiatowy Inspektor sanitamy

iz, w

I

kwartale 2019

r. wplyngly 193 zgloszenia, z

w m. st. warszawie informuje

czego do dnia wydania niniejszego

komunrkatu zanotowano 76 przypadk6w potwierdzonych wynikami badan laboratoryjnych.
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