
17.03.2020. 
Сумња на први случај оболелог од вируса корона у Краљеву 
 

Директор Завода за јавно здравље Краљево Александар Мацан, након 
састанка Штаба за ванредне ситуације, изнео је информацију да се у току 
јучерашњег послеподнева пријавила пацијeнткиња која је дошла из Италије, али 
са боравиштем у Немачкој, која је потенцијално заражена вуросом корона.  

„С обзиром на клиничку слику и број контаката који је имала у Италији, 
испуњавала је дефиницију случаја за алгоритам у поступању инфекције корона 
вирусом и хоспитализована је на Инфективном одељењу у изолационој јединици 
са благом клиничком сликом. Пацијенткиња није здравствено угоржена. Узет је 
брис, који је јуче транспортован на Институт за вирусологију, вакцине и серуме 
„Торлак“ и очекујемо сваког тренутка да сазнамо да ли се ради о вирусу корона 
или о вирусу грипа, јер се истовремено раде обе анализе, како бисмо проверили о 
којој инфекцији се тачно ради“, истакао је Мацан. 

Према његовим речима, особа је сарађивала, када је дошла на територију 
Републике Србије испоштовала је препоруку о самоизолацији, није остваривала 
контакте унутар земље и, према његовим речима, „на тај начин смо безбедни чак 
и ако буде позитивна јер није дошло до ширења вируса од стране ове особе“.  

„С обзиром на благу клиничку слику, чак и да буде позитивна, одлучиће се 
да њено лечење буде у кућним условима и самоизолацији да не би дошло до 
заражавања медицинског особља и да би оно било у оперативном стању да пружи 
сву неопходну услугу ако дође до већег броја случајева“, истакао је директор. 

Премна Мацановим речима, здравствени систем полако почиње да се 
оптерећује, али се улажу напори да се максимално заштити, да се не оптерети и 
да се спреми за нешто што може да се деси. Завод за јавно здравље Краљево за 
сада има потпуну контролу, што не значи да неће доћи до ескалације. Како је 
појаснио, у Републици Србији тренутно има 65 случајева и за сада је тај број још 
прихватљив и може да се држи под епидемиолошком контролом.  

„Улазимо у 14. дан, који је, према Светској здравственој организацији, 
критичан јер се очекује експоненцијални раст броја случајева. На територији коју 
покривамо, а то су општине Врњачка Бања и Рашка и територија града Краљева, 
за сада немамо случајева, али имамо знатан број прилива људи из иностранства. 
Покушавамо све да их региструјемо и молимо и њих и људе који тек долазе да се 
одмах јаве јер сви добијају потврде на граници на своје име и морамо да их 
уведемо у наш систем и да им објаснимо поступак у самоизолацији“, нагласио је 
Мацан, напоменувши да за особе које долазе са подручја Швајцарске, Италије, 
Немачке, Шпаније, Француске и Аустрије период самоизолације траје 28 дана, а са 
других подручја 14 дана.  

Директор је додао да Завод за јавно здравље Краљево мора да проверава 
да ли се особе у самоизолацији придржавају правила, да ли имају контакте, 
сваком морају да објасне поступак самоизолације.  

„Самоизолација значи да се налазе у кућним условима, да смање број 
контаката. То не значи да човек треба потпуно да буде изолован у кући, може да 
остварује контакт са укућанима, али да поштује правила да тај контакт буде са 
раздаљином од метар, да се не рукују и поштују хигијенска правила. То су у 



принципу здраве особе. У тренутку када се појаве одређени симптоми, они ће се 
нама јавити па ћемо даље пратити њихово здравствено стање и стање укућана са 
којима су били у контакту. Морамо да знамо одакле нам почиње инфекција да би 
се у старту спречило ширење заразе. Проблем може да буде ако су особама које 
су дошле из иностранства укућани здравствени радници, онда их саветујемо да не 
долазе на посао, да не би дошло до импактовања вируса у здравствени систем и 
на тај начин урушавања здравственог система“, појаснио је Мацан, па додао: 

„За све здраве особе које долазе из иностранства карантин подразумева 
самоизолацију, оне су прегледане на граници и прошле су контролу граничне 
санитарне инспекције и стручног тима који се налази на граници где добијају 
потврду. У случају да се ради о особи која већ на граници показује симптоме, она 
иде у карантин. Скоро 99 одсто људи који дођу из иностранства су здрави и немају 
симптоме.“ 

Директор Мацан је нагласио да је оптерећеност велика јер је паника у 
народу, што је у овој ситуацији нормално, али Завод за јавно здравље Краљево ће 
се трудити да свим грађанима одговори на сва питања. 
 Контакт телефони Завода за јавно здравље Краљево путем којих грађани 
могу добити све информације о вирусу корона су 064/88-55-176 и 064/88-55-177 и 
важиће до краја ванредног стања. 


