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У току јучерашњег дана дезинфиковано више од 400 стамбених улаза 
 
 Према речима директора Ветеринарског специјалистичког института 
„Краљево“ Миша Коларевића, у току јучерашњег дана дезинфиковано је више од 
400 улаза објеката колективног становања.  

„Ако узмемо у обзир да имамо више од 500 стамбених објеката, односно 
зграда, процењено је да има више од 1.000 улаза, што значи да бисмо данас 
могли да завршимо тај посао. Истовремено, на улазе зграда постављене су 
дезинфекционе баријере за деконтаминације људи који циркулишу у том објекту“, 
рекао је Коларевић, па нагласио: 

„Средства за дезинфекцију грађани могу преузети на одређеним 
пунктовима, али врло је важно знати да ово није средство за личну 
деконтаминацију и дезинфекцију, већ искључиво средство за дезинфекцију 
површина.“ 

Дезинфекцију стамбених улаза спровели су припадници Одељења за 
цивилну заштиту, екипе Завода за јавно здравље Краљево и екипе Ветеринарског 
специјалистичког института „Краљево“. 

„Када се дезинфикују сви улази, грађани ће моћи да преузму 
дезинфекционо средство и да врше текућу дезинфекцију и занављање 
дезобаријера јер оне временом губе своје својство. Овим средством треба 
натопити сунђере како би они остали влажни у што дужем временском периоду и 
имали дезинфекциони ефекат“, појаснио је Коларевић, па истакао: 

„Средство је у концентрацији предвиђеној за дезинфекцију подова, 
степеништа, улаза, никако за дезинфекцију руку, за то се морају користити друга 
средства, алкохол је непревазиђено и најбоље средство за ту врсту 
дезинфекције.“ 

Директор Ветеринарског института најавио је да ће се након дезинфекције 
улаза зграда радити дезинфекција улаза и прилаза свих јавних установа, на свим 
оним местима где постоји већа циркулација људи. 

Коларевић је истакао да ова концентрација дезинфекционог средства не 
може да наштети животињама.  

Резервоари са дезинфекционом течношћу постављени су: испред зграде 
Градске управе града Краљева, Трг Јована Сарића 1, на Пампули, односно на 
раскрсници улица Карађорђеве и Зелене Горе, у Рибници поред Дома културе, на 
Берановцу поред „Норвешке куће“, у Матарушкој Бањи и у Ушћу. 


