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Изменом понашања до боље епидемиолошке ситуације на територији града 
Краљева 
  

Осврнувши се на епидемиолошку ситуацију на територији града Краљева на 
дан 7. јула 2020. године, која је, након резултата пристиглих из лабораторије 
Клиничког центра Србије „Ватрено око“ од петка и суботе, опет промењена, 
директор Завода за јавно здравље Краљево доктор Александар Мацан је истакао 
да је укупан број позитивних на вирус „SARS-CoV-2“, који изазива заразну болест 
„Covid-19“, знатно порастао на територији града, тако да је до сада регистровано 
168 случајева.  

„Од 17. јуна, када крећемо са другим пиком или таласом имамо 116 
новорегистрованих случајева. За мање од 20 дана смо прешли бројку дупло у 
односу на први део од марта до 19. маја, што говори у прилог погоршању 
епидемиолошке ситуације. Мислимо да ће уведене мере дати одређене 
резултате, али тек следеће недеље. Током ове очекујемо повећање броја“, рекао 
је др Мацан позивајући се на предвиђања искусног епидемиолога др Радована 
Чеканца, према којима ће се број кретати између 15 и 20 на дневном нивоу. 

Доктор Мацан је напоменуо и да ће узорци који су још у раду ускоро бити 
готови будући да је „Ватрено око“ увело и трећу смену. Уз то, и у Ветеринарски 
специјалистички институт се поново шаљу узорци, али је део јутрос послат и у 
„Ватрено око“, јер су подлоге биле њихове и на њихов начин узорковане. Како је 
истакао, нису хтели да оставе пацијенте без узорковања, а технички није могло 
тако брзо да се пређе на систем Ветеринарског специјалистичког института. Од 
сутра се више неће слати у „Ватрено око“, тако да ће резултати из Ветеринарског 
много брже стизати - у току 24 до 36 часова.  

Мацан упозорава да је оптерећеност здравственог система јако велика.  
„Јуче је било 122 прегледа у Ковид амбуланти Дечјег дома здравља и 70 

прегледа на Инфективном одељењу, што је јако велики број. Домови здравља у 
Београду, где су такође ковид амбуланте, имају по 100 до 120, а њихове општине 
су, по броју становника, знатно веће од Краљева. Трудимо се да изађемо у сусрет 
свим суграђанима који имају симптоме, раде две екипе. Молимо за мало 
стрпљења да се не би направила грешка и да би се тачно уредило ко иде на 
узорковање, чија је етиологија сасвим другачија, ако се температура појавила, да 
не бисмо оптеретили цео здравствени систем“, изјавио је краљевачки 
епидемиолог. 

Око 80 до 85 одсто новозаражених су млађи од 45 година. Последњих дана 
углавном су били 1980. годиште и млађи, а сада преовлађује старосна група од 
1974. до 1980. годишта, има и старијих али спорадично. Како је изјавио др Мацан, 
на територији града Краљева нема заражене деце и нико из Краљева није 
транспортован у КБЦ „Др Драгиша Мишовић“, која је одређена као Ковид болница 
за децу. У првом таласу на територији нашег града најмлађи регистровани 
пацијент је била девојчица од 15 година. 



Директор краљевачког Завода напомиње да је у првој фази било могуће 
тачно пратити локалне трансмисије, будући да су све били импортовани случајеви 
- тачно се знали ко је дошао, када је дошао и где се заразио.  

„У овом случају, када је почела локална трансмисија, где сви једни другима 
предајемо, немогуће је епидемиолошки похватати контакте. Покушавамо да 
локализујемо за ризичне групе контакте, нарочито медицинске раднике, полицију, 
да бисмо их сачували, као и за све остале, колико год можемо, али огромна је 
оптерећеност епидемиолога да то могу да ставе на папир и да се провери сваки 
контакт“, каже он наводећи као пример грип, будући да је сада сезона епидемије, 
где такође не могу да се похватају контакти.  

Доктор апелује на суграђане да измене понашање - да примене личну 
заштитну опрему, имају што мање контаката и држе социјалну дистанцу, будући 
да су млађи са лакшом клиничком сликом потенцијална опасност за старије – 
родитеље, али и баке и деке, који су тек ризична група, али на срећу нема 
података да су они заражени нити се јављају. 

Болнички капацитети још нису до максимума попуњени, саопштио је доктор, 
додајући да су спремне и резервне варијанте и да се размишља о даљим 
корацима да не би дошло до колапса здравственог система. Укупан капацитет 
Инфективног одељења је 34, а тренутно су хоспитализована 22 пацијента. У 
Краљеву ради једна Ковид амбуланта са два тима, од 8.00 до 20.00 часова, и ради 
Ковид амбуланта Инфективног одељења, која није за примарне случајеве. 
Примарно се сви јављају у Дом здравља, одакле се упућују у Ковид амбуланту 
Инфективног одељења. Он наглашава да је „и у Болници и у Дому здравља све у 
реду, прати се епидемиолошка ситуација, има пар заражених колега, али је све 
под контролом, нема разлога за бригу, јер здравствени систем у Краљеву добро 
функционише“. 

Доктор Александар Мацан је потврдио да је ситуација у Геронтолошком 
центру под контролом, прати се, и у Центру нема короне. 

Што се тиче ситуације у окружењу, према последњим подацима, у Рашкој је 
регистрован 121 позитиван случај, проценат позитивности од послатих узорака 
креће се до 80 одсто, а оптерећеност ковид амбуланти је јако велика - 129 
прегледа претходног дана.  

У Врњачкој Бањи је јуче било 54 прегледа, повећан је број - укупно 20 
новорегистрованих од почетка, односно 12 од другог таласа. Напоменуо је и да ће 
Врњачкој Бањи бити упућен допис Завода за јавно здравље да се мере морају 
поштовати, да се туристичке манифестације типа карневала морају отказати.  

„То је став Завода за јавно здравље односно епидемиолошка ситуација то 
налаже. Јако велики прилив гостију, који нису само из Краљева и околних градова, 
представља потенцијалну опасност. Потрудићемо се да помогнемо Бањи, јер је 
ослоњена на Краљево, њихови здравствени капацитети су мали и немају 
могућност да пруже здравствену помоћ, тако да ћемо у Краљеву бити оптерећени. 
Мислим да су схватили озбиљност и да ће послушати да се те мере примене и на 
неки начин спречи појава епидемије у Бањи“, објаснио је директор Завода за јавно 
здравље Краљево. 



Напоменуо је и да су у великим предузећима, попут „Леонија“ и „Тајпа“, јако 
озбиљно схватили ситуцију и предузели све мере у складу са мерама које су 
прописали град односно Република.  

 


