
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ
КРАГУЈЕВАЦ, Николе Пашића 1

COVID-19, пресек стања 05. октобар 2022. године

Крагујевац Аранђеловац Топола Рача Кнић Баточина Лапово

Тестирано 708 113 36 11 30 58 16 972

Позитивно 74 16 6 2 7 20 3 128

10,45 14,16 16,67 18,18 23,33 34,48 18,75 13,17

Број становника 175.716 42.766 19.858 10.226 12.595 10.747 7.009 278.917

0,421 0,374 0,302 0,196 0,556 1,861 0,428 0,459

85.042 15.930 6.436 3.069 5.247 4.304 2.464 122.492

Укупно тестираних од почетка пандемије 494.523
% позитивних од броја тестираних 24,77%

Хоспитализација у УКЦ Крагујевац
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Укупно позитивних од 
почетка пандемије

Број хоспитализиваних пацијената УКЦ 
Крагујевац у 7.00, 05.10.2022.год.

Број пацијената на респиратору у УКЦ 
Крагујевац, 05.10.2022.год.

Број отпуштених пацијената на дан,  
04.10.2022.год.

Број пацијената прослеђених у Ковид 
болницу Крушевац на дан,  

05.10.2022.год.



Вакцинација на дан: 05. октобар  2022. године

Вакцина 1. доза 2. доза 3. доза 4. доза
Fajzer Biontek 4 0 1 3
Sputnjik 0 0 0 0
AstraZeneka 0 0 0 0
Moderna 0 0 0 0
Sinofarm 1 1 2 5

Обухват имунизацијом, 05. октобар 2022. године 
цела популација све вакцине (%)

1. доза 2. доза 3. доза 4. доза

44,85 43,65 26,48 1,14

Аранђеловац 37,56 36,59 21,90 0,98
Баточина 31,64 31,01 19,54 1,24
Кнић 32,77 32,41 20,98 0,78
Крагујевац 50,38 49,01 29,62 1,34
Лапово 36,26 35,53 22,55 0,47
Рача 30,36 28,76 17,06 0,06
Топола 37,20 36,34 22,19 0,77

У кућну самоизолацију су стављени:

Кућна самоизолација за новоинфициране траје 7 дана. 
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1.    Сви новоинфицирани од COVID-19



Препоруке:

*Избегавање контакта са особама које имају знаке инфекције органа за дисање (кашаљ, кијање, цурење носа, повишена температура); 

*Избегавање окупљања и боравка у простору где се налази велики број особа; 

Оставља се могућност да особа која се вакцинише изабере врсту вакцине која ће бити примењена као друга бустер доза.

*Појачана и честа хигијена руку (прање водом и сапуном најмање 20 секунди или ако то није могуће, коришћење алкохолних гелова за 
дезинфекцију руку), нарочито након контакта са оболелим особама или боравка у потенцијално угроженом подручју; 

*Ношење маски преко уста и носа уколико се борави у затвореном простору или на отвореном простору уколико није могуће обезбедити 
удаљеност од 1,5 метар (аеродроми, железничке и аутобуске станице, градски и међуградски превоз и сл,); 

*Придржавање мера заштите од преношења инфекције код свих особа које осете симптоме инфекције органа за дисање (ношење маске, 
респираторна хигијена – одржавање одстојања од других особа од најмање 1,5 метар, покривање уста и носа приликом кашљања или 
кијања папирним марамицама или рукавом у прегибу лакта, често прање руку).

*У складу са закључком Стручног комитета за имунизацију, са састанака одржаних 3.2. и 18.2.2022. године, другу бустер дозу вакцине 
против ковид 19 могу примити све особе узраста 18 година и старије, код којих је од давања прве бустер дозе прошло најмање пет месеци, 
при чему се друга бустер доза првенствено препоручује код:

1.     особа са примарним и секундарним имунодефицијенцијама које су у оквиру примовакцинације примиле само две дозе вакцине и 
бустер дозу након тога; 

2.     особа старијих од 60 година;

3.     особа запослених у здравственим установима које раде на пословима приликом којих долазе у контакт са пацијентима.
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