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На територији града Краљева и даље неповољна епидемиолошка ситуација  

 
 
Eпидемиолошка ситуација на територији Краљева је и даље неповољна – 

изјавио је после седнице Оперативног штаба Градског штаба за ванредне 
ситуације на територији града Краљева, одржане 2. децембра, координатор за 
здравствена питања Штаба – епидемиолог проф. др Радован Чеканац. 

Према најновијим резултатима, које је изнео др Чеканац, број 
новорегистрованих случајева у нашем граду у последња два дана је 243 односно 
238 од јуче. На хоспиталном лечењу се налазе 72 пацијента, на Одељењу 
интензивне терапије седам пацијената. Нажалост, претходног дана су четири 
наша суграђанина преминула, што је највећи број од почетка ове пандемије, тако 
да је укупан број преминулих 79. Како каже, у овом трећем таласу имамо 39 
преминулих, што је практично исто колико смо имали од почетка марта до почетка 
трећег таласа. 

Епидемиолог наводи да је у Ковид амбуланти јуче било 380 првих прегледа 
и мањи број контролних, зато што је Ковид амбуланта Опште болнице преузела 
контролне - имала је око 180 контролних прегледа, али и 90 првих прегледа. 

„Искрено се надам да ће за десетак дана доћи до смањења броја 
заражених, али очекујем и велики притисак на болнице. Биће далеко више тежих 
случајева до краја овог месеца и, нажалост, мислим да ћемо имати још доста 
преминулих“, каже Чеканац уз напомену да разлога за оптимизам има. Како 
истиче, базира се на укупном броју заражених, као и предузетим мерама.   

„Очекујем близу 6.000 заражених у трећем таласу, а са асимптоматским 
случајевима мислим да ћемо на територији Краљева имати више од 50.000 
заражених, што је готово 50 одсто укупног становништва. Вирус ће тешко наћи пут 
до осетљивих“, сматра проф. др Чеканац. 

Он истиче да велики ризик и потенцијална жаришта представљају 
окупљања - славе или било какви други већи скупови. Највећи број 
новорегистрованих случајева долази из контакта и породица. Како каже, 
најодговорнији су најстарији грађани, који нису излазили, али и ту има 
заражавања услед контакта са асимптоматским укућанима, који теже преносе 
вирус, али услед дуготрајне изложеност долази до заражавања. 
 Према речима проф. др Чеканца, у Геронтолошком центру у Матарушкој 
Бањи има заражених 28 корисника и девет запослених.  

„Увели смо смене на по три дана, сви запослени морају да буду тестирани 
при доласку на посао. Три пацијента су била хоспитализована и јутрос су враћена 
из болнице, доброг су стања. Сви позитивни у Дому налазе се у изолацији у 
посебним просторијама и покривени су терапијом. Особље је добило инструкције 
да нон-стоп обилази пацијенте, мере температуру и на појаву најмањег симптома 
код неког корисника добили су упутства како да се понашају“, објаснио је 
епидемиолог, додајући и да до сада има 133 оболела здравствена радника. 
 
 
 


