06.07.2020.
Понашајмо се одговорно и према себи и према другима – др Александар Мацан
апеловао на суграђане
По завршеној седници Градског штаба за ванредне ситуације на територији
града Краљева, члан Штаба – директор Завода за јавно здравље Краљево доктор
Александар Мацан упутио је апел грађанима Краљева да, иако смо сведоци
повећања броја позитивних на вирус „SARS-CoV-2“, који изазива заразну болест
„Covid-19“, на територији града Краљева - не треба да праве панику.
Према речима др Мацана, ситуација у Краљеву се мења из сата у сат, у
Ковид амбуланти има 100 до 120 прегледа дневно, од тога се узоркује око
четвртина људи који испуњавају критеријум случаја.
„Ванредне мере које су уведене у граду Краљеву су са републичког нивоа,
нису оне мере које је Завод за јавно здравље прошлог уторка предложио Штабу за
ванредне ситуације Краљева. Највише питања је око рада угоститељских
објеката. Препорука са републичког нивоа је да раде до 20.00 часова, уз мере
дистанцирања и на отвореном. Уз свакодневно праћење епидемиолошке
ситуације, и ми смо за то да мере ублажавамо и попуштамо, што не значи да
можемо да се вратимо старим навикама, да се скупљамо на једном простору и да
правимо прославе. Рођендани, матуре, свадбе и друге врсте прослава мораће да
буду заборављене за одређено време - најмање два до три месеца“, каже др
Мацан уз напомену да ће рад угоститељским објектима бити омогућен врло брзо,
у складу са епидемиолошким подацима и уз праћење стања на терену. Он
наглашава да морамо да поштујемо мере.
„Морамо да схватимо да се та болест дешава нама, сваком од нас, не
неком другом, и да млађе људе упозоравамо да и њима може да се деси. Они су
сада највише захваћени, популација до 45 година чини 85 одсто оболелих, они су
резервоар који се шири“, саопштио је доктор напоменувши да морају да промене
навике социјалног дружења и да постоји могућност да они расеју инфекцију. Код
њих је клиничка слика релативно блажа, са температуром која траје три до четири
дана и тегобама које личе на бронхитис.
„Апеловао бих на грађене да сву симптоматологију коју примете, ако је
температура 37,1 или 37,2 до 38, то решавају у кућним условима, одмах примене
мере самоизолације, не излазе напоље, а ако морају, носе маске као меру личне
заштите, јер маска штити и њих а и оне са којима долазе у контакт. Маска на
отвореном није потребна ако нема већег броја људи, будући да је дозвољено пет
особа са мерама социјалне заштите удаљености од два метра.
„Све мере су донете да релаксирамо ситуацију, смањимо број оболелих, да
не буде превелики удар на здравствени систем јер ми овде имамо само Општу
болницу и не бисмо хтели да се делом претвори у ковид болницу“, навео је Мацан
нагласивши да је за то потребна помоћ свих.
„Разумем привреднике угоститељског типа - да сад имају смањене приходе,
али молим да издрже и да и својим понашањем и опомињањем гостију на
социјалну дистанцу и понашање у самом објекту утичу да се инфекција не шири“,
апеловао је додавши да нам топло време иде на руку будући да значајно смањује
преношење вируса. Како је навео, чим буде могуће, мере ће бити релаксиране,

али је потребно да стекнемо навике које ће нам омогућити да се инфекција не
шири поново и да се не вратимо старим навикама које су довеле до ове ситуације
– „вирус нас опомиње и морамо да се научимо новом понашању, како колективно
тако и индивидуално, и да прихватимо да је вирус ту“. Како наводи, какве ће се
мере предузимати, да ли ћемо их потпуно релаксирати, зависи од нас и нашег
начина понашања - могу бити потпуно укинуте ако се понашамо одговорно према
себи и према другима.
Према речима др Мацана, Краљево се јако добро показало у првој фази,
били смо са најмањим бројем оболелих са овим бројем становника, а и сада није
тако страшна ситуација у односу на окружење. Мере су ту да би се заштитио град
и од oкружења, где је ситуација јако драматична - у Новом Пазару, Рашкој, Чачку и
Крагујевцу.
„Ако ми оставимо релаксиране мере и рад наших ресторана, људи ће нам
долазити, што нам се и десило. Молим грађане да се озбиљно понашају. У овом
тренутку не постоје баш неке мере забране за Врњачку Бању, они имају јако мали
број оболелих, али вероватно ће се и тамо увести да се и у Бању не однесе
инфекција. Само начин понашања и оно што сами можемо да предузмемо је пут
успеха и излечења у оваквој врсти епидемије“, поручује др Мацан.
Директор краљевачког Завода за јавно здравље наводи да је, поред
попуњених капацитета Инфективног одељења Опште болнице „Студеница“,
почело попуњавање капацитета и на Одељењу хематологије. Он је истакао да је
на територији града Краљева до данас регистровано 135 случајева позитивних на
COVID-19, али да подаци нису баш ажурни због тога што се очекују резултати из
лабораторије „Ватрено око“ у Београду, који доста касне односно стижу на
отприлике 72 часа. Међутим, од данас је у функцију враћен Ветеринарски
специјалистички институт у Краљеву.
„Узорке које будемо узорковали данас слаћемо у Ветеринарски и имаћемо
резултате у току сутрашњег дана, моћи ћемо да дајемо резултате за 24 сата. Доћи
ће до малог преклапања, будући да се резултати јутрос послати у лабораторију
„Ватрено око“ очекују тек можда у петак, а ми ћемо већ од данас имати неке
резултате који ће бити сутра готови. Биће тачно објашњено који резултати су из
Ветеринарског института, а који из „Ватреног ока“, рекао је директор захваливши
колегама из Ветеринарског института који су „смогли снаге да понове ускоче у
овако критичном тренутку“, а који ће радити не само за Краљево, него и за
подручје Новог Пазара и Косовске Митровице.
Мацан је истакао и да је, како се, у складу са прописаним мерама,
угоститељски објекти затварају у 20.00 часова, приметно да се један број младих
окупља у парковима или у непосредној близини продавница које раде нон-стоп.
Он сматра да ће Комунална инспекција морати да појача рад у парковским
површинама и у деловима града у којима се млади скупљају јер је тачно
прописано да на отвореном простору у овом тренутку може бити пет особа са
социјалним дистанцирањем.
„Мислим да породица треба да одреагује и да види где се налазе деца у
вечерњим сатима. Молим да се породица поново стави у први план, да се
активирају родитељи и да сви заједно делујемо на наше младе. Знам да треба да
се друже, али нека користе дневни ритам дружења у оваквим условима. Јесте

време ове године упропашћено, у смислу провода, али можемо пар месеци у
животу жртвовати зарад здравља“, поручио је доктор.
Што се тиче ситуације у Геронтолошком центру у Матарушкој Бањи, у коме
се налази 250 корисника, од чега око 140 непокретних, Мацан каже:
„Одговорно тврдим да се у Геронтолошком центру спроводе све мере и до
овог тренутка нема ниједног оболелог. Организација у Геронтолошком центру је
одлична, они стварно примењују све мере превенције да до ковид инфекције не
дође. Нон-стоп је Завод у контакту са њима, извештаји су и вечерњи и јутарњи.
Центар је затворен за посетиоце, они имају одређене могућности да шетају у
оквиру самог округа тако да су заштићени.“
Према речима др Мацана, на територији града Краљева је, од 18. јуна до
данас, изречено 146 мера самоизолације. Особе у самоизолацији се свакодневно
јављају Заводу за јавно здравље, Полиција их у овом тренутку не контролише, али
постоји могућност да ових дана и они буду укључени у њихову контролу.

