
САОПШТЕЊЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

08.04.2020.

Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Краљева, у складу са
епидемиолошком ситуацијом, одржао је електронску седницу на којој је констатовано
следеће:

Епидемиолошка ситуација на територији града Краљева је неизмењена у односу
на претходни дан и на територији града Краљева је до сада евидентирано 7 оболелих
лица. Од узорака узетих 06.04.2020. године, свих 16 су негативни. Данас се очекују
резултати за још 22 узорака.

Забрана кретања на територији града Краљева је протекла без проблема, против
3 лица је поднета  прекршајна пријава због  кршења забране кретања,  док није било
случајева кршења мере самоизолације.

Одељење за инспекцијске послове и Одељење комуналне милиције настављају
редовне активности на контроли примене прописа и одлука, а нарочито оних донетих у
ванредном стању, у циљу спречавања и ширења епидемије заразне болести „Covid-19“,
са посебним акцентом на контролу шеталишта и паркова. Поред наведених активности,
Одељење комуналне милиције ће наставити пружање подршке Санитарној инспекцији
на уручивању решења о самоизолацији лицима којима је ова мера изречена. 

Градски штаб је усвојио иницијативу Апотекарске установе Краљево, да у циљу
задовољења потреба суграђана старијих од 65 година, организују свој рад у времену и
терминима  када  је  овим  лицима  омогућен  излазак,  док  је  осталим  апотекама  на
територији  града  Краљева  упућен  позив  да  такође  организују  свој  рад  по  истом
принципу.

У циљу спровођења епидемиолошких  мера,  а  на  основу  надзора  и  упутства
Завода за јавно здравље Краљево, дана 07.04. вршена је дезинфекција улаза стамбених
заједница  -  3.круг  дезинфекције.  Овом  приликом  дезо-баријера  је  проширена  на
површине  степеништа,  гелендера  и  простора  између  станова,  свих  спратова  у
стамбеним заједницама. 

Дана 07.04. екипе Цивилне заштите, у сарадњи са посебном јединицом Војске
Србије - АБХО, која на располагању има два специјализована возила за ову намену,
као  и  са  екипама  из  ЈКП  „Чистоћа“  Краљево,  извршила  је  дезинфекцију  ромског
насеља  и  насеља  Рибнице  и  Сијаће  Поље.  Извршена  је  и  дезинфекција
најфреквентнијих саобраћајница у граду (улице: Војводе Путника, Доситејева, Зелена
Гора,  Карађорђева,  мостови  преко  Ибра.).  Екипе  цивилне  заштите  настављају  са
3.кругом  дезинфекције  стамбених  заједница  и  очекује  се  да  током  данашњег  дана
заврше ове активности. 

Грађани  и  даље  могу  да  самостално  преузимају  дезинфекционо  средство
натријум хипохлорит (NaOCl) са следећих локација:

СПИСАК ЛОКАЦИЈА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ
Редни
број

Месна заједница Локација

1 Грдица
Укрштање улица Тике Коларевића и Младог 
радника (испред продавнице)

2 Јарчујак Испред кафане „Европа“
3 Опланићи Испред дома културе Опланићи



4 Роћевићи Преко пута ОШ „Јован Дучић“
5 Мрсаћ Испред дома културе Мрсаћ
6 Витковац Испред дома културе Витковац
7 Годачица Испред стругаре „Вудсток“
8 Стара чаршија Пампула
9 Центар Трг Јована Сарића

10 Рибница Испред дома културе Рибница
11 Матарушка Бања Аутобуска станица
12 Ушће Испред дома културе Ушће
13 Врба Испред ДВД Врба
14 Ратина Испред дома културе Ратина
15 Каменица Испред дома културе Каменица
16 Буковица Испред дома културе Буковица

Црвени  крст  Краљево  и  Градски  штаб  за  ванредне  ситуације  на  територији
града Краљева, позивају све суграђане од 18 до 65 година старости, да узму учешће и
акцији добровољног давања крви,  која  се организује  данас  у просторијама Црвеног
крста.

Градски  штаб  за  ванредне  ситуације  на  територији  града  Краљева  подсећа
грађане града Краљева да је спаљивање биљних остатака строго забрањено и апелује да
се  престане  са  наведеним,  јер  ће  у  противном  против  извршилаца  бити  предузете
предвиђене законске мере.

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА


