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Први заражени Краљевчанин: пацијент и породица били у самоизолацији  
  

 „Епидемиолошка ситуација на територији града Краљева је промењена -
имамо један позитиван случај“, изјавио је директор Завода за јавно здравље 
Краљево Александар Мацан након електронске седнице Градског штаба за 
ванредне ситуације одржане у четвртак, 26. марта.    

„Човек је дошао из Белгије, уредно је пријављен, имао је меру 
самоизолације и поштовао је то. Међутим, његово стање се погоршало пре два 
дана и у вечерњим сатима је превезен на Инфективно одељење краљевачке 
болнице и због таквог здравственог стања одмах упућен на Инфективну клинику у 
Крагујевцу. Тамо је задржан у простору предвиђеном за епидемију и одатле је 
послат узорак. Управо јутрос је стигао резултат да је налаз позитиван. Човек се 
налази на респираторној јединици. За сада није животно угрожен, али можемо да 
кажемо да је клиничка слика озбиљна“, изнео је податке о стању пацијента др 
Мацан изјавивши да су према његовој породици, са којом је и становао, предузете 
све неопходне епидемиолошке мере већ раније, тако да су били у самоизолацији. 
Истражују се још евентуални контакти, да би били потпуно сигурни да није дошло 
до расејања вируса. 

„Морамо да прођемо целу епидемиолошку ситуацију још једном ради 
безбедности свих нас у граду. За сада су предузете све мере, не треба да се 
паничи, све је под контролом за сада, радимо на томе да тако остане“, поручио је 
директор краљевачког Завода за јавно здравље. 

Према његовим речима, у току јучерашњег дана Завод за јавно здравље је 
узео још четири узорка, који су послати Институту „Торлак“, резултати се очекују 
после 16.00 часова.  

„Два су хоспитализована, два су у кућној самоизолацији. Сви су 
Краљевчани. Тестирана два пацијента од јуче, из Рашке, позитивна су - један је на 
Инфективном одељењу, један је у кућној самоизолацији у Рашки. Предузете су 
све мере за самоизолацију породице и контаката, истражујемо контакте у Рашкој 
од тих људи, да видимо да ли ће доћи до ширења и колико су контаката имали. 
Човек који је у болници је у релативно добром стању, не захтева транспорт, али то 
ће одлучити клиничари, а здравствено стање човека који је у самоизолацији 
пратимо и за сада није потребна хоспитализација“, рекао је др Мацан додавши да 
је тренутно више од 750 особа у самоизолацији. 

Завод за јавно здравље прими око 400 позива на дневном нивоу од када 
ради кол центар. Од следеће недеље ће Завод за јавно здравље у Чачку почети 
да функционише и, како наводи др Мацан, можда ће до краја следеће недеље 
преузети свој део одговорности.  

„Они раде, нису потпуно затворени, али лабораторијски део испитивања, 
где се контролише исправност воде за пиће на територији на којој је надлежан, 
тренутно ради Завод за јавно здравље Краљево, и клиничке случајеве и 
микробиологију, да не би становништво остало без тих анализа.    

 


