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Други потврђени случај у Краљеву 
 

Директор Завода за јавно здравље Краљево Aлександар Мацан истакао је 
да је дошло до промене епидемиолошке ситуације у Краљеву, у односу на 
јучерашњи дан. 

„Имамо један нови потврђени случај. Пацијент је хоспиталозиван у Општој 
болници Краљево, на Инфективном одељењу. Човек је ʽ85 годиште и у добром је 
општем здравственом стању, није изражена клиничка слика. Пратићемо његове 
контакте и видећемо шта ће се дешавати“, рекао је Мацан, па додао да се прате и 
контакти од првог случаја, раде се епидемиолошка истраживања и сагледава 
целокупна ситуација како да се спречи даље ширење вируса код контаката са 
којим су ова два позитивна случаја била у контакту.  

Све већи број лица је под надзором због контаката које су остварили, то је 
начин на који Завод за јавно здравље Краљево покушава да спречи да се не 
одвије неки сценарио као у другим градовима. 

Како је навео Мацан, на територији града Краљева само су два потврђена 
случаја, један је овде, у Краљеву, а један је у Крагујевцу. Тренутно на 
Инфективном одељењу се налазе тројица оболелих, двојица су из Рашке, у 
стабилном стању и не захтевају транспортовање на терцијарни ниво и могу да се 
збрину овде, за сада. 

„Пацијент из Новог Села је и даље у самоизолацији и доброг општег стања. 
Пацијент који се лечи у Крагујевцу је скинут са апарата и у добром  је стању. Први 
заражени контакт је имао у иностранству, али тај податак за епидемиолошко 
истраживање није толико значајан, он је дошао из Холандије и према 
епидемиолошким истраживањима, још непотврђеним, имамо податке да се 
заражавање десило у Србији“, појаснио је Мацан. 

Према речима директора Завода, јуче је послато још три узорка на 
тестирање и то су узорци из контакта са првооболелим. 

Мацан је истакао да још увек није стигло упутство за масовно тестирање, 
али се врше опсежне припреме како би оно могло да се спроведе, обучава се 
одређени број кадрова који ће бити спреман у току наредне недеље.  

Како је појаснио, у најави су резервне варијанте смештаја, праве се планови 
и спремају се објекти, али се чекају упутства Министарства када ће се лакше 
оболели масовно збрињавати. 


