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Епидемиолошка ситуација непромењена 
 

Директор Завода за јавно здравље Краљева Александар Мацан истакао је да 
је на територији града Краљева епидемиолошка ситуација непромењена.  

 

„Три узорка која су послата, пре неколико дана, стигла су јуче ујутру, са 
закашњењем, и била су негативна. Узорци од прекјуче још нису урађени. Постоје 
технички проблеми на Институту за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ јер је 
пристигао огроман број узорака из новоформираних карантина због људи који су 

се враћали летовима које је Влада Републике Србије организовала из различитих 
земаља. Сви они су узорковани, што је знатно повећало број узорака, тако да је 
дошло до прилива великог броја узорака на „Торлак“ и он је јуче престао да прима 
узорке“, појаснио је Мацан, па додао да ће данас морати да се реши тај проблем и 

да се одлучи који ће се центри активирати.  
 

Како је изјавио, очекује се да се активира Клинички центар у Новом Саду, а 
постоји вероватноћа да ће бити активиран и Ветеринарско специјалистички 
иститут „Краљево“, али се још увек чека потврда.  

 

Према речима директора Завода, Ветеринарско специјалистички иститут 

„Краљево“ треба да добије одређени број узорака, али преговори су још у току, око 
200 узорака би било довољно за подручје територије Рашког округа, који покрива 
Завод за јавно здравље Краљево.  

 

Мацан је најавио да ће се у току данашњег дана вршити обука медицинских 
сестара Опште болнице „Студеница“ и Дома здравља Краљево ради масовног 
узорковања.  

 

„Кадар ће бити спреман за масовно узорковање, само очекујемо потврду где 
ће се узорци слати. То су медицинске сестре и техничари који су опредељени да се 
изврши обука самог узорковања. Имамо на располагању 40 сестара. За једно 
узорковање, због папирологије која прати узорковање, потребно је да буде двоје у 
тиму, значи двадесет тимова који ће моћи да прими велики број пацијената“, 
појаснио је Мацан, па нагласио: 

„Папирологија која прати узорковање у овом тренутку је обимна и потрајаће 
бар 15 минута да се обради један пацијент, док само техничко узорковање траје два 
до три минута, узима се брис грла и носа и онда се све то спреми за слање у току 
24 часа.“ 

 

Како је истакао директор Завода, број заражених у Краљеву је и даље два, 
али се јављају случајеви са других подручја, нарочито са територије Рашке, који су, 
за сада, само за узорковање.  


