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Нема заражених у Краљеву: резултати два тестирана пацијента - негативни 
 

Према информацијама добијеним од доктора Александра Мацана, директора 
Завода за јавно здравље Краљево, који је након седнице Градског штаба изнео нове 
податке о епидемиолошкој ситуацији у нашем граду, у петак су послата два узорка 
на тестирање на вирус корона.  

„Један је већ стигао, резултат је негативан, а очекујемо данас, највероватније 
у послеподневним часовима, да добијемо потврду да ли је други пацијент 

позитиван или негативан“, рекао је др Мацан изневши детаље: 
„Оба пацијента се налазе у изолацији на инфективном одељењу, у добром су 

стању, немају већих тегоба, осим повишене температуре и сувог кашља и - нису 
животно угрожени. И даље ћемо пратити њихово здравствено стање, али и у 

случају да се потврди први случај корона вируса код пацијента у Kраљеву, нема 
потребе за бригу, човек је у сасвим добром стању.“  

Како је саопштио директор краљевачког Завода за јавно здравље, под 
надзором је све већи број лица, сада је више од 300 у изолацији.  

„Поново бих замолио све њих да се строго придржавају мера које су им 
препоручене и начина како да их спроводе. На тај начин они штите и себе, и друге, 
и људе из медицинске струке“, замолио је. 

Нове мере Владе забрањују од вечерас окупљање на јавном месту више од 
пет људи, који треба да поштују међусобну раздаљину од два метра. То је мера 
превенције за коју се очекује да да резултате.  

„Знамо да предстоји исплата пензија, а на који начин ће тај проблем бити 
решен - бићете обавештени у наредним данима. Битно је да се сачува 
епидемиолошка ситуација и што мањи тренд раста броја оболелих. У Србији је до 

јутрос регистровано 149 пацијената са корона вирусом, 14 више него синоћ. Овај 
тренд је „гранични“, да не дође до експоненцијалног раста броја оболелих. 
Kритично је наредних десетак дана, јер је важно да не дође до наглог скока 
кривуље која описује број оболелих у целој Србији. За сада, кажемо, Kраљево добро 

стоји“, сматра др Мацан.  
Он каже да је краљевачка болница опремљена за прихват оболелих. За сада 

је спреман стари део Дечје хирургије (улаз из Улице цара Душана) и део 
Инфективног одељења.  

„Kраљевачка болница тренутно располаже са 34 постеље, апсолутно спремне 
за пријем таквих пацијената. Постоји план и за већи део болнице, а потпуно су 
разрађене све ситуације. Знамо да је овај број болничких постеља само кап у 
тренутку појаве жаришта епидемије, али будите уверени да имамо спреман план и 
за већи број људи које би здравствени систем у Kраљеву могао да истрпи. И за 
обезбеђење и транспорт пацијената према Београду тачно се зна у коју клинику ће 
се возити, пошто је већ активирана друга фаза у коју је, осим Инфективне клинике 
у Београду, укључена и болница „Др Драгиша Мишовић“. Постоји тачан распоред 
тако да неће бити хаоса и надамо се да у тешке ситуације нећемо доћи“, изјавио је 
др Александар Мацан.  
   



Према информацији потврђеној из Завода за јавно здравље Краљево, 

пристиглој у току дана, након седнице Градског штаба, и други пацијент из Краљева 

тестиран на вирус корона је – негативан.  

 


