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Епидемиолошка ситуација у Краљеву стабилна  
 

„Што се тиче броја потврђених случајева на територији града Краљева, 
ситуација је непромењена. Узорци тестирани јуче односно прекјуче су негативни и 
послата су још три узорка на тестирање, очекујемо резултате у послеподневним 
часовима. Број лица под надзором се сваког дана повећава, у овом тренутку 
имамо око 750 лица која су под надзором у кућној самоизолацији. Прате се и даље 
упутства Републичког штаба и Института „Батут“ око новог начина тестирања 
болесника јер још није стигло упутство на који начин ће бити обављено масовно 
тестирање и како ћемо се ми понашати у таквој ситуацији. За тестирања на вирус 
корона важи стари алгоритам односно препорука како се тестира. То су случајеви 
који имају клиничку слику са температуром вишом од 38,5, сувим кашљем и 
захтевају хоспитализацију, уз епидемиолошки податак да су имали контакт са 
зараженом особом“, рекао је директор Завода за јавно здравље Краљево др 
Александар Мацан. 

Према његовим речима, од три пацијента од којих је послат узорак на 
тестирање, два су у болници. Пацијенти су из Рашке, али леже на Инфективном 
одељењу у Краљеву, јер оно покрива територију и Врњачке Бање и Рашке. Стање 
пацијената је задовољавајуће, а угрожавају их коморбидитети основних болести. 
са њима ће се даље поступати у односу на добијене резултате. 

„Стање у Врњачкој Бањи је задовољавајуће. Човек који има потврђен вирус 
корона и даље се понаша јако одговорно, и он и цела породица су у 
самоизолацији, прати се њихово здравствено стање, нема погоршања клиничке 
слике код зараженог тако да је то задовољавајуће стање“, наводи др Мацан.  

Он је изјавио да је за први удар спреман одређени број кревета у Општој 
болници, да се ради на резервним положајима за већи број болесника који буду 
позитивни. 

„У функцији су 34 кревета, који нису попуњени, тако да су резерве у овом 
тренутку одмах спремне, а могуће их је и направити. План је спреман за знатно 
већи број постеља, што може бити спремно у току два дана. Просторије 
задовољавају све што је потребно пружити пацијентима и да здравствени радници 
обаве свој задатак, а да при том не буде угрожено њихово здравствено стање“, 
казао је директор краљевачког Завода. 

Према његовим речима, лица која долазе из иностранства редовно се 
пријављују. Због казнених мера које је прописала држава много је већи одзив него 
што је то раније било. 


