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Епидемиолог проф. др Радован Чеканац: придржавајмо се прописаних мера како 
бисмо смањили број новозаражених 
 

Износећи најновије податке у вези са епидемиолошком ситуацијом на 

територији града Краљева, проф. др Радован Чеканац је истакао да је она и даље 
неповољна. Према извештају Завода за јавно здравље Краљево, на дан 20. јул 2020. 
године, од 130 тестираних узорака - 53 су позитивна, тј. око 40 одсто. Према 
речима Чеканца, резултати су нешто мало бољи него претходних дана, али, 

нажалост, преминула су два пацијента у Општој болници „Студеница“, тако да је 
укупан број преминулих 20 односно, од 17. јуна - 17 преминулих. Укупан број 
заражених је достигао цифру 921.  

Проф. др Радован Чеканац је изнео и податак да је у току јучерашњег дана 
било 124 прегледа у Ковид амбуланти, не рачунајући контролне. У суботу је било 
100, у недељу 112. Како истиче, то је ипак мање него прошле недеље, када је 
бележено између 150 и, рекордних - 179 прегледа дневно. На хоспитализацији је 
тренутно 87 пацијената.  

Доктор истиче да се не смемо опуштати.  
„И раније смо истицали да ношење маске и држање дистанце дају резултате, 

али постепено. Не можемо одједанпут видети нагли пад. Овај благи пад ће трајати 
још једно десетак дана, уколико се будемо сви придржавали прописаних мера. 
Молим наше грађане да и даље поштују мере“, апеловао је он и додао да га 
забрињава велики број асимптоматски заражених на територији Kраљева.  

„Статистика каже да је око 80 одсто асимптоматски заражено, па је моја 
процена да на територији Kраљева има око 7.000 асимптоматски заражених. Они 
представљају потенцијалну опасност. Сви треба да знају да, иако се на улици 

придржавају свих мера, морају и у кући да буду опрезни. Неки резултати показују 
да у породицама долази до заражавања. Зато, и кад се уђе у кућу, морају се 
избегавати блиски контакти, треба да будемо опрезни“, упозорио је доктор и 
подсетио на то да је око 750 људи у самоизолацији, али да се не понашају сви како 

је неопходно.  
„Поједини се не придржавају прописаних мера, напуштају куће, шетају. Још 

једанпут апелујем да се строго придржавају свих мера које су прописане - да буду 
изоловани у посебној просторији - ако је то могуће, да имају свој пешкир, носе 
маску, да се што више дистанцирају од својих укућана. Да не излазе, прво због свог 
здравља, да не раде физичке радове, јер тако могу да наруше здравље, а и да мисле 
и на здравље својих најближих“, апеловао је Чеканац.  

Он је такође истакао да од тога каква је ситуација у окружењу много зависи 
како ће бити у Краљеву.  

„Пратимо истовремено епидемиолошку ситуацију и у окружењу. Имамо 
критичну ситуацију и у Рашкој и у Чачку, и у Врњачкој Бањи се компликује 
ситуација, ни у Kрагујевцу није сјајна, мада се Kрагујевац последњих дана не 
помиње нарочито“, каже епидемиолог додајући и да се приближава крај испитних 
рокова, након којих ће доћи многи студенти, међу којима има доста заражених. Све 
заједно, наглашава, представља једну велику претњу у наредном периоду. 



„Апелујем на све да се придржавамо прописаних мера колико је год могуће. 
Њихов ефекат, ако се будемо стварно придржавали, видећемо за једно десетак 
дана, јер ја очекујем постепено смањење броја“, поручио је проф. др Радован 

Чеканац, координатор за здравствена питања у Градском штабу за ванредне 
ситуације на територији града Краљева.   

 
 


