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Изјава директора Завода за јавно здравље Краљево 
 

Након седнице Градског штаба за ванредне ситуације на територији града 
Краљева, одржане 16. марта 2020. године, директор Завода за јавно здравље 
Краљево Aлександар Мацан је истакао да у овој ситуацији постоји тачан 
алгоритам поступања запослених у овој установи у реакцијама око корона вируса 
и да су те мере предузете не само јуче односно последњих неколико дана.  

„Ми радимо већ три месеца на том проблему. С обзиром на то да пратимо 
ситуацију и Србија за сада има добро организован здравствени систем, у Србији 
немамо тако велики број случајева у односу на друге земље у окружењу, мислим 
на западни део. Епидемиолошка ситуација у Краљеву је за сада стабилна, што не 
значи да за сат времена не може да се промени. Имамо лица под надзором која 
долазе из иностранства, која су добила упуте да се јаве код граничне санитарне 
инспекције јер је таква процедура. Када уђе на Батроцима или на Хоргошу или 
Келебији, свако лице добија потврду и са њом се јавља Заводу за јавно здравље 
било да је на територији града Краљева, општина Врњачка Бања или Рашка, јер 
ми смо надлежни не само за град Краљево него за цео Рашки округ, делимично и 
за Нови Пазар и Тутин“, рекао је Мацан објашњавајући да су мере донете на 
Градском штабу превенција за сузбијање инфекција корона вируса.  

„Најугроженији део популације је старо становништво и морамо некако да га 
заштитимо. Оболевање у дечјем узрасту, и предшколском и школском, није скоро 
забележено у свету или даје јако благу клиничку слику. На територији града 
Краљева имамо Геронтолошки ценар са око 200 корисника, и приоритет нам је у 
овом тренутку да се тамо не појави инфекција јер је то на неки начин темпирана 
бомба - 200 старих људи и доста имунокомпромитованих са хроничним 
обољењима. Геронтолошки центар већ има забрану посете, а и даље ћемо 
радити на епидемиолошким мерама које ће омогућити да не уђе никаква 
инфекција. У односу на околне градове, за сада је све под контролом. Чачак има 
нешто више инфицираних. Рад Завода за јавно здравље Чачак је делимично 
угрожен - 50 запослених је у карантину јер је колегиница оболела од короне и у 
кућном је карантину, тако да је Завод за јавно здравље Краљево преузео део 
посла чачанског Завода“, објаснио је директор Завода.  

Према његовим речима, у кућном карантину је више од стотину људи који су 
дошли из иностранства, а иначе су из Рашке, Краљева и Врњачке Бање, и врло су 
дисциплиновани. 

Он је истакао да ће у Заводу за јавно здравље Краљево бити оформљен 
кол центар са три нова броја, који ће у току дана бити стављени у финкцију, а на 
које ће се јављати обучени људи, лекари специјалисти, који ће процесуирати 
људе у зависности од симптома. Он је истакао да су запослени у Заводу за јавно 
здравље 24 часа доступни, још увек на телефонске бројеве 064/8855001 и 
064/8855006.  

„Најважнија је тријажа. Трудимо се да не оптеретимо здравствени систем, 
да га сачувамо у што је могуће бољем стању, и примарну и секундарну 
здравствену заштиту, да истријажирамо болеснике. Ту је наша највећа 
одговорност да нам нешто не промакне“, објаснио је Мацан.  



Мацан сматра да је овакав развој ситуације на територији Републике 
Србије, са једноцифреним бројем повећања случајева, јако повољан.   

Према његовим речима, пацијент из Врњачке Бање је тестиран и није 
заражен, проверавају људе који су били у контакту. Жена која је дошла са крузера 
из Ђенове, прошла прегледе у Италији, потпуно се придржава свега и добро се 
осећа.  

„Најбоље је информисати се на сајту Министарства здравља око мера које 
треба да се предузимају, ми радимо по препоруци Министарства. Завод за јавно 
здравље контролише и воду и ваздух и приоритет нам је контрола воде за 
подручје целог Рашког округа, у овом случају и Новог Пазара и Тутина. Контрола 
ваздуха у Крагујевцу ће се обављати и даље, редуковаћемо неке друге активности 
да бисмо максимално могли да извршимо ове задатке јер и ми имамо исте 
проблеме као и све остале организације, али наш рад је потпуно организован и 
људи ће радити 24 часа ако буде потребно“, поручио је директор ове установе.  
 Он је навео и да ће заказани прегледи бити процесуирани и замолио 
пацијенте да поштују време заказивања и дођу непосредно пред заказани термин, 
да буду удаљени у чекаоницама метар. Сестре имају наредбу да одмах у 
чекаоницама истријажирају болеснике ако примете неког са респираторним 
проблемима и да га одмах удаље да не би неког заразили. 

Мацан је истакао да се тестирање у Србији обавља само на Торлаку и да је 
број тестова ограничен. Како је рекао, у свим земљама се обавља само на једном 
месту, јер је тако прописала Светска здравствена организација, да би подаци били 
ажурни. Ако пацијент нема клиничке симптоме, нема потребе за тестирањем – 
поручио је директор Завода за јавно здравље Краљево Александар Мацан. 
 
 


