
Епидемиолошка ситуација у Краљеву све тежа: Град помаже институцијама и 
суграђанима   

 
Епидемиолошка ситуација у граду Краљеву је из дана у дан све 

неповољнија - велики број тестираних са симптомима болести „Covid-19“ и велики 
број потврђених случајева инфекције SARS-CoV-2 вирусом, уз готово свакодневне 
извештаје са подацима о Краљевчанима који су услед последица вируса 
преминули.   

 Градоначелник Краљева др Предраг Терзић апелује на суграђане да у 
овим тренуцима мисле не само на себе и своје најближе, већ и на оне који већ 
месецима носе највећи терет у овим тешким временима и без којих не можемо да 
се изборимо са болешћу којој се крај не назире – запослене у здравству. 

„Морамо да будемо јединствени и да се, заједно са нашим лекарима, 
медицинским сестрама, немедицинским особљем, које свакодневно ради у Ковид 
амбуланти и у Општој болници „Студеница”, боримо са овом тешком болешћу. 
Број заражених у нашем граду увећава се из дана у дан, а посебно забрињава 
што се увећава и број људи на болничком лечењу“, каже Терзић и додаје:  

„'Агенс' прелази у ковид систем и на тај начин ће нам бити омогућено да 
користимо додатни број болничких кревета. Оперативни штаб Градског штаба за 
ванредне ситуације свакодневно се састаје јер је нашој Општој болници и Дому 
здравља неопходна помоћ. Ангажовали смо три возача из краљевачких јавних 
предузећа и јавних установа како бисмо помогли Дому здравља јер као што могу 
да се заразе сви грађани, тако могу да се заразе и лекари, медицинске сестре, али 
и возачи и хигијеничари“, појаснио је Терзић.  

Према његовим речима, уз помоћ Републичког штаба за ванредне 
ситуације, обезбеђено је додатних 200 ћебади за Општу болницу „Студеница“, 
Црвени крст је обезбедио још 100 јастука и 140 комплета постељинe, а Друга 
бригада Копнене војске 200 ћебади, 100 јастука и по 200 чаршава и јастучница за 
све који се лече у Општој болници.   

„Неопходно је да у овим тренуцима сви сарађујемо како бисмо успели да се 
изборимо са овом пошасти. Ситуација није нимало лака, али ја сам уверен да 
ћемо још једном показати да смо солидарни, јединствени и да смо 
дисциплиновани“, нагласио је градоначелник додајући да сви морамо да носимо 
маске, да чувамо своје и здравље својих породица, да се бринемо о старијим 
суграђанима, али и о младим људима јер је, нажалост, све већи број младих који 
оболевају и који неретко имају и тешку клиничку слику.  

„Треба да чувамо себе, али не само себе ради, већ да бисмо помогли онима 
који нама све време несебично помажу, без обзира на последице“, поручио је др 
Предраг Терзић, градоначелник Краљева.  


