
20.03.2020. 
Бројеви Завода за јавно здравље за информације о вирусу корона, Дома здравља 
за медицинску помоћ и општа стања  
 

„Епидемиолошка ситуација на територији града Краљева је релативно 
стабилна. Немамо нових случајева послатих на тестирање. Имамо доста људи 
који се јављају, а који долазе из иностранства“, изјавио је након седнице Градског 
штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева директор Завода за 
јавно здравље Краљево Александар Мацан. Он је изјавио и да се повећава број 
људи који долазе и да је веома значајно да се они ставе под надзор. Према 
његовим речима, претходног дана их је било око 220, али ће се, услед затварања 
граница, број смањивати.  

Директор Завода за јавно здравље Краљево је још једном замолио грађане 
да се на бројеве телефона Завода за јавно здравље и Дома здравља Краљево 
јављају у складу са оним за шта су и отворени и да Завод зову како би се 
пријавили, а не да траже савете око медицинске помоћи и општих стања. 

„Бројеви телефона Завода за јавно здравље Краљево првенствено су 
намењени људима који долазе из иностранства и контактима који су били са 
њима, а за све здравствене тегобе грађани се јављају кол центру Дома здравља, 
који ради 24 часа. Потребно је да ослободимо две линије које је Завод отворио да 
би људи који пристижу из иностранства, и имају законску обавезу да се јаве, то 
могли да учине, да бисмо могли да их уведемо у евиденцију и објаснимо поступак 
самоизолације“, објаснио је Мацан истакавши да је ово јако значајно јер тако могу 
да прате људе из иностранства који су јако ризични.  

„Ове мере дају добре резултате јер наш здравствени систем је потпуно 
спреман, и Дом здравља и Општа болница. У овом тренутку покушавамо да их 
заштитимо колико је могуће, да одложимо тај тренутак када ће људи морати да се 
упуте у Дом здравља односно Општу болницу и даље да се транспортују према 
центрима одређеним за прихват ових болесника“, објаснио је директор Завода.  

 
 

Бројеви телефона Завода за јавно здравље Краљево  
064/88-55-176 
064/88-55-177 

 
 

Бројеви телефона кол центра Дома здравља Kраљево: 
 

за одрасло становништво: 
07.00–18.00 часова 036/301-672 

18.00–07.00 часова 060/568-29-00 
 

за децу предшколског и школског узраста: 
07.00–18.00 часова 036/301-578 

18.00-07.00 часова 060/576-22-57 


