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Највећи број заражених у Краљеву од почетка епидемије: градоначелник апелује 
на грађане да буду одговорни и дисциплиновани 
 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић истиче да је 
епидемиолошка ситуација у нашем граду забрињавајућа. 

Како je нагласио, према извештају Завода за јавно здравље Краљево, број 
новорегистрованих заражених у протекла 24 часа је највећи на територији града 
Краљева од почетка епидемије.  

„Надам се да ће ограничење рада угоститељских објеката и трговинских 
радњи, које ће трајати од вечерас, па у наредних 15 дана, утицати на смањење 
броја дневно заражених на територији града Краљева“, изјавио је Терзић, па 
додао да стручне службе већ контролишу примену ових мера. 

Према његовим речима, град Краљево се труди да, у сарадњи са Општом 
болницом „Студеница“, Домом здравља Краљево, Заводом за јавно здравље 
Краљево, донесе све оне мере које ће побољшати епидемиолопшку ситуацију на 
нашој територији. 

„Привреда мора да настави да функционише, производња мора да ради 
како бисмо наставили да пунимо и републички и градски буџет, како бисмо 
наредне године имали довољно новца за наставак инвестиција које смо започели, 
али и за нове инвестиције“, појаснио је градоначелник.  

Терзић истиче да људи морају да наставе да зарађују  и примају плату, али 
у исто време, морају и да воде рачуна о свом здрављу, о здрављу својих 
породица, да брину о својим старијим суграђанима и, до проналаска вакцине, сви 
заједно морамо да научимо да живимо са овим вирусом.  

Он је похвалио представнике медија који носе маске и поштују прописану 
дистанцу и својим поступком дају пример грађанима како треба да се понашају.  

Градоначелник апелује на грађане да воде рачуна и да избегавају скупове. 
Како је истакао, иако је период слава, приметио је да велики број краљевачких 
породица слави баш у оквиру својих породица, што је похвално и показује да су 
грађани схватили озбиљност ситуације.  

„Верујем да ћемо наставити да се понашамо дисциплиновано и одговорно 
јер нас једино то може спасити“, истакао је први човек града Краљева. 


