
11.05.2020. 
Живот у Краљеву се нормализује – почели да раде вртићи, поново саобраћа 
градски јавни превоз 
 

Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“ отворила је у понедељак, 11. 
маја, поново врата својих вртића за најмлађе Краљевчане, у условима прописаних 
епидемиолошких мера. 
  Након укидања ванредног стања проглашеног због ширења вируса корона, 
први радни дан у објектима краљевачке Предшколске установе је протекао по 
утврђеном плану и у складу са прописаним мерама. У 13, захваљујући 
припадницима краљевачке цивилне заштите, потпуно дезинфикованих објеката 
Установе, 147 малишана, од укупно 2.193, провело је дан.  

У складу са препорукама Министарства просвете, Школске управе и Завода 
за јавно здравље, направљен је план рада, донете су мере и организован рад.  

У циљу сузбијања појаве и ширења епидемије болести „Covid-19“, приликом 
довођења деце у вртиће родитељи треба да имају заштитне маске за лице и да се 
труде да држе социјалну дистанцу. На улазу у објекте пролазе дезобаријеру, 
бесконтактним топломерима деци се мери температура, дезинфикују руке. 
Родитељи морају да донесу потврду послодавца да морају да се врате на посао и 
потврду педијатра да је дете здраво.  

И током ванредног стања, али и приликом пријема деце након двомесечне 
паузе, запосленима у Предшколској установи подршку су пружали припадници 
цивилне заштите.   
 
 У понедељак, 11. маја, поново је почео да саобраћа градски превоз на 
територији града Краљева. Обим превоза је као у време летњег распуста, с 
обзиром на то да ђаци још увек не иду у школе. Градским превозом су покривена 
сва места само је број полазака за око 30 одсто мањи од регуларног за ово доба 
године.  

Првог дана поновног успостављања градског јавног превоза 32 аутобуса су 
саобраћала на 46 линија.   

Детаљне информације о поласцима могу се видети на интернет порталу 
града Краљева, док ће ред вожње утврдити и истаћи превозник.  
 На основу Закључка Градског штаба за ванредне ситуације на територији 
града Краљева, у складу са мерама Владе Републике Србије и инструкцијама 
Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID–19, употреба градског 
превоза одобрава се свим грађанима града Краљева - јавни превоз је доступан за 
све категорије становништва, уз примену прописаних хигијенско-епидемиолошких 
мера личне и узајамне заштите и превозника и путника. 
 


