
30.03.2020. 
У Краљеву и даље двоје заражених 

 
У Краљеву је епидемиолошка ситуација, што се тиче броја позитивних 

случајева, и даље непромењена. 
„На званичном сајту Министарства здравља можете наћи податак да су на 

територији града Краљева два позитивна случаја. Nа територији дела Рашког 
округа, који покрива Завод за јавно здравље Краљево, укупно их је седам. Дошло 
је до промене у Врњачкој Бањи, имамо потврђеног новог оболелог, са седиштем у 
Вранешима. Укупно је седам заражених, три у Рашкој, два у Краљеву и два на 
територији општине Врњачка Бања. Сви су под контролом, неки су 
хоспитализовани, контакти се интезивно истражују и људи из контакта се стављају 
под самоизолацију са решењем од стране Санитарне инспекције“, појаснио је 
директор Завода за јавно здравље Краљево. 

Према речима Мацана, нови заражени је радник Завода за јавно здравље 
Краљево, што је утицало на промену у раду Завода.  

„Докторка је била на узорковању позитивних случајева, користила је сва 
прописана средства личне самозаштите и као одговоран радник знамо да је 
користила заштиту, чак и у свакодневном раду, када то није морала. Верујемо да 
се није заразила у току обављања посла, мислимо да је у контакту које је обавила 
у свом родном крају, што утврђује и она сама као епидемиолог. Дала је списак 
људи са којима је била у контакту и ми то сад истражујемо“, изјавио је Мацан, па 
додао: 

„Уз помоћ преосталог броја радника организован је рад Завода, а део 
радника који су радили посао на епидемиологији, 20 људи, су отишли у 
самоизолацију и они раде од куће. Око кол центра и око узорковања, имаћу помоћ 
из Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, сутра стиже 
епидемиолог, тренутно га немамо, али доктор Радослав Чеканац доста помаже.“ 

Како је истакао, Завод ће несметано обављати све задатке који су  
предвиђени - контролу воде и намирница, како не би дошло до појаве епидемије 
на овом подручју, као и да нема потребе за ангажовањем других завода, за сада.  

„Биће нам потребна помоћ око узорковања јер је већ јуче извршена обука 
сестара Опште болнице „Студеница“ и Дома здравља Краљево, тако да је тај 
кадар спреман и у најави масовног узорковања моћи ћемо да одговоримо и том 
задатку“, истакао је директор Завода, па додао да се тренутно спрема локација за 
анализу ових узорака и да ће Ветеринарски специјалистички институт Краљево, у 
среду, почети да ради анализу за овај део Србије, тако да Краљево више неће 
слати узорке на Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“. 

Од четири послата узорка са Завода за јавно здравље Краљево, са 
територије града је био позитиван један, један је послат у суботу увече, за који још 
нема резултата. 

Мацан је нагласио да резервни капацитети, које је обезбедила локална 
самоуправа, који се тренутно разматрају су Студентски дом Краљево и Дом 
ученика средњих школа.  

„Директор Опште болнице „Студеница“ и чланови Градског штаба ће обићи 
и погледати смештај. Ради се о око 480 постеља у овом тренутку, које су потпуно 



спремне, дезинфиковане, имају логистичку подршку, а што се тиче кухиње услови 
су стварно добри, тако да смо става да се ти људи могу ту лечити, у односу на 
препоруке Владе и Републичког штаба за ванредне ситуације“, појаснио је 
директор Завода за јавно здравље Краљево Александар Мацан. 

 


