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Ситуација у Краљеву забрињавајућа: Грађани, чувајте своје здравље!   

 
Обраћајући се грађанима Kраљева као комшија, пријатељ, рођак, не само 

као градоначелник, др Предраг Терзић је, након седнице Градског штаба за 
ванредне ситуације на територији града Краљева, својим суграђанима поручио – 
„Чувајте своје здравље“. Како је истакао, све здравствене установе на територији 
града Kраљева - Општа болница „Студеница“, Дом здравља Краљево, Завод за 
јавно здравље, свакодневно, 24 сата брину о здрављу грађана Kраљева, али је 
потребно да и ми сами водимо рачуна.  

„Оперативни део Штаба за ванредне ситуације се састаје сваког јутра, 
разматрамо могућности да побољшамо здравствену ситуацију на територији града 
Kраљева, али најважнији сте ви - грађани Kраљева. Треба да бринете о свом 
здрављу, да носите маске, да се не окупљате у великим групама. Потребно је да 
не правимо весеља ни скупове са 30, 40, 50 или 60 гостију, да бринемо о старијим 
члановима породице, комшијама“, поручио је градоначелник Краљева 
потенцирајући да је акценат сада не на здравственом систему, који, према 
његовим речима, чини све што може, него на грађанима који треба да, штитећи 
себе и своје ближње, заштите и здравствени систем.  

„Уколико се настави заражавање 50 или 60 грађана Kраљева у само једном 
дану, уколико будемо имали тежих случајева, наш здравствени систем то неће 
моћи да издржи. Уколико цела болница буде претворена у ковид, уколико буду 
затворена сва друга одељења, наши грађани који имају и друге болести неће 
имати слободан кревет да се лече. Морамо бринути о њима и ову ситуацију 
морамо да схватимо крајње озбиљно“, упозорио је др Предраг Терзић нагласивши 
да „не бисмо говорили да је ово озбиљна ситуација да није озбиљна ситуација“.  

Он је навео да су о томе претходног дана говорили и министар здравља др 
Златибор Лончар и директор Опште болнице др Зоран Мрвић, о томе је 
разговарано на седници оперативног дела Штаба за ванредне ситуације. 
Градоначелник је рекао да треба посматрати број заражених, али и број 
заражених у односу на број тестираних лица, нагласивши да готово сваког дана 
имамо више од половине заражених у односу на број тестираних, а број 
тестираних свакодневно расте, редови испред ковид амбуланте су велики. 

Градоначелник Краљева је апеловао на суграђане да поштују 
епидемиолошке мере и допринесу да епидемиолошка ситуација у нашем граду 
буде задовољавајућа.  

„Очекује нас велики број слава и током новембра и децембра и током 
јануара. То је потенцијални извор заразе који може довести до још већег броја 
заражених, због тога морамо да апелујемо на грађане Kраљева да се понашају 
одговорно, да пронађемо решење које ће омогућити да наш здравствени систем 
опстане, али да наша привреда настави да функционише како бисмо могли да 
исплаћујемо и плате и пензије и како бисмо имали довољно средстава за 
инвестиције, довољно средстава и у градском и у републичком буџету“, сматра 
Терзић. 
 Према речима градоначелника, на седници Градског штаба за ванредне 
ситуације разговарали су о улози коју треба да преузму ЈКП „Водовод“ и ЈКП 



„Чистоћа“ - да треба да се настави пуњење резервоара дезинфекционом 
течношћу на читавој територији града Kраљева, као и да је неопходно да се 
дезинфикују улази у Општу болницу „Студеница“, Дом здравља Kраљево, 
Геронтолошки центар у Матарушкој Бањи како би се смањила могућност ширења 
заразе.  

„Радимо све оно што нам саветују стручњаци. Штаб за ванредне ситуације 
функционише као тело које слуша глас струке, наших епидемиолога, представника 
Завода за јавно здравље, Опште болнице, Дома здравља, Ветеринарског 
специјалистичког института, јер само сви заједно, кроз сарадњу између свих 
релевантних институција, можемо да дођемо до оних решења која су најбоља за 
грађане Краљева“, истакао је градоначелник Краљева др Предраг Терзић, 
поручивши: „Грађани морају да буду одговорни, њихова одговорност је сада јако 
важна.“ 
 Епидемиолог проф. др Радован Чеканац, координатор за здравствена 
питања Градског штаба за ванредне ситуације, истиче да је епидемиолошка 
ситуација на територији Kраљева све неповољнија - из дана у дан се повећава 
број новозаражених. Према статистици, наводи Чеканац, у претпоследњој 
седмици октобра била су 52 заражена, у последњој недељи октобра четири пута 
више - 208, а са данашњим резултатима, од суботе до данас, више од 170 
заражених. Он наводи и да је све већи број прегледа у Ковид амбуланти, да се 
обави више од 100 првих прегледа дневно, да је у септембру било само 
спорадичних случајева, а да анализа за октобар показује да је 85 одсто заражених 
између 18 и 65 година.  

„У октобру просечна старост по недељама износи од 42 до 47 година. 
Имамо само око 1,5 одсто заражених испод 18 година и око 14 процената старијих 
од 65 година, који су углавном хоспитализовани, чиме се можда може и објаснити 
број тренутно мање хоспитализованих, мада, постоји и могућност да је овај вирус 
мање вирулентан и да изазива блажу клиничку слику. Веома је битна и тријажа, 
искусни лекари тачно процењују на основу клиничке слике ко је за хоспитално 
лечење, а ко може да се лечи у кућним условима, тако да до сада није било 
никаквих промашаја по том питању“, објашњава Чеканац. 
 Он истиче да је у школама на територији града Краљева ситуација одлична. 
У протеклих десет дана била су два заражена ученика - један ученик шестог 
разреда коме су стриц и стрина из заједничког домаћинства били позитивни и од 
пре четири-пет дана један ученик Шумарске школе коме су родитељи били 
заражени.  

„До заражавања је дошло ван школе. У школама нема локалне трансмисије 
на територији Kраљева. Школе су један од примера где се спроводе све мере и 
имамо мали ризик. Имамо одређене колективе на територији Kраљева у којима 
имамо заражене раднике, али сви су се заразили ван фирме, јер оне спроводе 
своје мере и одмах изолују та лица с посла. Треба бити дисциплинован и то је 
сада једино решење у овој ситуацији“, наводи проф. др Радован Чеканац. 
  
 

 


