
САОПШТЕЊЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 

 

Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Краљева је, у 

складу са епидемиолошким превентивним мерама, у недељу, 29. марта 2020. 
године, одржао електронску седницу. 

На седници су разматрани извештаји Завода за јавно здравље Краљево, 
Полицијске управе Краљево, Црвеног крста Краљево, Центра за социјални рад, 

Регионалне привредне коморе, ЈКП „Чистоћа“ Краљево, ЈКП „Водовод“ Краљево, 
Одељења инспекцијских послова, Одељења Комуналне милиције и Одељења за 
послове цивилне заштите Градске управе града Краљева. 

 Констатовано је да је тренутна епидемиолошка ситуација на територији 

града Краљева непромењена. Два позитивна случаја су хоспитализовани. 
Послати узорци (2) од петка и један од јуче нису још урађени и чекају се 
резултати са Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“. Постоје 
технички проблеми на институту „Торлак“ и до даљњег је обустављено слање 
узорака за тестирање. У току дана, Завод за јавно здравље Краљево ће добити 
инструкцију за даље слање узорака. Данас ће се извршити обука по 20 
медицинских сестара Дома здравља „Краљево“ и Опште болнице „Студеница“ за 
узимање узорака код пацијената у циљу спремности за масовно тестирање. 

Није било суграђана који су прекршили забрану кретања, као ни меру 
самоизолације. 

Током јучерашњег дана, од 121 пријављених волонтера, 65 је било 
ангажовано. Црвеном крсту Краљево јавило се 204 грађана старијих од 65 
година, од којих је за 170 пружена услуга, док су остали изјавили да ће се јавити 

у случају потребе. 
Одељење за инспекцијске послове и Одељење Комуналне милиције  нису 

забележила кршење забрана које се односе на рад угоститељских објеката. 
Комунална милиција је истакла да је приметан велики број верника у порти 

цркве Свете Тројице, али да су исти упозорени од стране припадника 
Полицијске управе и припадника Одељења за послове цивилне заштите, да 
поштују прописане епидемиолошке мере, првенствено што се тиче одстојања и 
коришћења заштитне опреме, што је у потпуности испоштовано. 

Центар за социјални рад Краљево је током викенда рад организовао преко 
дежурних радника и интервенише само на ургентне пријаве. Редовно се прате 
хранитељске породице у којима има више старих особа, јер спадају у ризичну 
групу. 

Војска Србије и даље учествује у појачаном обезбеђењу здравствених 
објеката и Герентолошког центра и за сада све протиче без проблема. 

Регионална привредна комора је известила да је за грађене старије од 65 
година, у недељу, 29. марта, у периоду од 04.00 до 07.00 часова, била омогућена 
куповина у 15 објеката на територији града Краљева, као и да су површине 
испред свих објекта били дезинфиковане од стране припадника Одељења за 
послове цивилне заштите и екипа Ветеринарског специјалистичког института 
Краљево. 

ЈКП „Чистоћа“ Краљево је током јучерашњег дана вршила прање кружних 
токова и саобраћајница између истих, као и на територији Матарушке Бање у 
складу са планом активности, према коме ће се наставити поступање и у току 
данашњег дана. 



 

ЈКП „Водовод“ је известио да се резервоари и цистерне из којих грађани 
могу да преузимају дезинфекционо средство Натријумхипохлоритом (NaOCl),  
редовно допуњују на свим локацијама, као и да од сутра крећу и три нове 
локације. 

 

Припадници Одељења за послове цивилне заштите су током јучерашњег 
дана, окончали први круг активности на дезинфекцији објеката колективног 
становања и јавних површина, приликом чега је третирано преко 1000 улазаи 

где су постављене дезо-баријере са Натријумхипохлоритом(NaOCl), а 
представницима стамбених заједница су остављени балони од 5 литара 
Натријумхипохлоритом (NaOCl), за натапање дезо-баријера. Такође, извршена је 
и подела „Породичног плана заштите од корона вируса – Ковид – 19“. У 

понедељак, 30. марта, у плану је почетак новог круга дезинфекције улаза и 
наставак поделе Породичног плана, као и појачано присуство Одељења за 
послове цивилне заштите на приградским и сеоским срединама. 

 

У сарадњи са удружењима и припадницима ромске заједнице, извршена је 
подела породичних планова и дезинфекција површина у ромским насељима, са 
чиме ће се наставити и у наредном периоду. 

 

Одељење за послове цивилне заштите апелује на суграђане да средство за 
дезинфекцију, које могу да се преузимају на више локација у граду, никако не 
користе за одржавање личне хигијене и исхрану људи и животиња, јер су иста 
намењена искључиво за дезинфекцију спољних површина (спољни улази у 
објекте, газишта испред објеката, рукохвати, кваке и слично). 

 

Почетком следеће недеље планирано је да се повећа број локација са којих 
ће бити могуће преузимање дезинфекционог средства Натријумхипохлорит 

(NaOCl), поред досадашњих локација на подручју Месних заједница: Центар, 
Стара Чаршија, Рибница, Ушће, Берановац, Матарушка Бања, Хигијенски завод, 
Јарчујак, Грдица, Витановац, Буковица, Каменица и Врба, биће омогућено 
преузимање и са нових локација на сеоском подручју: Годачица – код школе, 
Опланићи – код продавнице, Мрсаћ – код скретања из Адрана испред Гала 
продавнице итд. 

 

Градски штаб за ванредне ситуације, још једном апелује на грађане града 
Краљева да се придржавају прописаних мера и да боравак ван куће сведу на 
минимум, уз поштовање свих мера заштите, и подсећа да, од данас, забрана 
кретања у данима викенда почиње од 15 часова. 
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