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Дезинфекција градских јавних површина  
 

Припадници цивилне заштите су и током викенда наставили активности и, 
са радницима јавних комуналних предузећа „Водовод“ и „Чистоћа“, у недељу 
ујутру започели акцију дезинфекције града, уз стручни надзор екипа Завода за 
јавно здравље Краљево. Јединице цивилне заштите дезинфикују простор између 
стамбених зграда, испред банака, поште, продавница. 

Према речима руководиоца Одељења за послове цивилне заштите Градске 
управе града Краљева Здравка Максимовића, у циљу брже и ефикасније 
дезинфекције, акција се реализује баш у време забране кретања, када на улицама 
нема грађана.  

„Још једном апелујемо на суграђане да дезинфекциона средства која 
преузимају из резервоара на више позиција у граду користе искључиво за 
дезинфекцију степеништа, улазних врата, квака, а никако за хигијену или 
конзумацију“, упозорио је Максимовић. 

Како је истакао, 30 припадника цивилне заштите организованих у 15 тимова 
били су распоређени широм територије града Kраљева. Данас до 17.00 часова 
требало би да буде завршена комплетна дезинфекција града.  

Како је најавио градоначелник Краљева др Предраг Терзић, почетак трећег 
круга дезинфекције улаза у стамбене зграде планиран је за понедељак. Биће 
дезинфиковани не само улази, већ и степеништа, гелендери, целокупан простор 
између станова. 

„Радимо несмањеним интензитетом и у периоду када наши грађани, за 
време полицијског часа, време проводе у својим кућама и становима. Јако је 
важно да захвалимо људима из цивилне заштите, војсци, полицији, лекарима, 
учитељима и наставницима, који свакодневно раде са нашом децом. Сви заједно 
функционишемо као тим“, рекао је градоначелник обративши се суграђанима:  

„Хвала вам што сте дисциплиновани, што остајете код својих кућа. 
Kраљево, за сада, нема велики број оболелих, хајде да будемо што је могуће 
више дисциплиновани, солидарни и јединствени, и да успемо да сачувамо наш 
град“. 

Како је навео градоначелник, према најновијим резултатима, укупан број 
особа са територије града Kраљева код којих је регистрован нови корона вирус 
сада је четири, јер је јуче једна особа преминула. 

„У односу на јуче, број заражених особа са територије града Краљева се 
увећао за две, тако да је укупно на територији града Краљева заражено пет особа. 
Једна особа је преминула, то је прва жртва корона вируса у Краљеву. Породици 
овим путем изјављујем саучешће, а вас све молим да останете код својих кућа“, 
замолио је суграђане градоначелник Kраљева др Предраг Терзић.  

 


