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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 
Б е о г р а д 

 

ЗДРАВСТВЕНО УПОЗОРЕЊЕ 

Информације за путнике о респираторним инфекцијама изазваним новим корона 
вирусом (2019-nCoV) 

 
Поштована госпођо/поштовани господине, 
 Као што сте већ упознати, у НР Кини је дошло до епидемије респираторних инфекција изазваних 

новим корона вирусом (2019-nCoV). У протеклих неколико недеља дошло је до оболевања више десетина 

хиљада особа код којих је инфекција потврђена, а претпоставља се да постоји знатно више непрепознатих 

инфицираних особа. Болест је за сада потврђена у целој НР Кини, као и у више од 20 других земаља код 

особа које су допутовале из подручја  Кине, као и код особа које су са њима биле у контакту, али не у коме 

је епидемија и почела. До сада је забележено и око 2% смртних исхода међу потврђеним случајевима.  
 С обзиром на то да се ради о новом вирусу, као и да још увек нису јасне све клиничке и 

епидемиолошке карактеристике болести, Светска здравствена организација препоручује предузимање мера 

за сузбијање епидемије у њеном жаришту, као и мера за спречавање преношења инфекције у друге земље.  
 Уколико сте допутовали из Народне Републике Кине, могуће је да сте били изложени ризику од 

инфекције новим корона вирусом. 
Молимо вас да у циљу спречавања преношења инфекције у Републици Србији, али и у циљу заштите 

вашег здравља, предузмете следеће мере: 
- у наредних 14 дана смањите контакте са другим особама у домаћинству, на радном месту или на јавним 

местима, 
- ако осетите симптоме инфекције органа за дисање (повишена температура, кијавица, кашаљ, цурење из 

носа, отежано дисање или друго), одмах ставите маску преко уста и носа, појачате хигијену руку (прање 

топлом водом и сапуном), избегавајте контакте са другим особама, користите марамицу кад кијате или 

кашљете, и позовите телефоном епидемиолога института или завода за јавно здравље надлежног за подручје 

у коме боравите (листа је дата на крају текста). Од епидемиолога ћете добити упутства о даљем поступку. 

Молимо вас да у потпуности поступате у складу са добијеним упутствима. 
Унапред вам се захваљујемо на одговорном понашању према сопственом здрављу, као и према здрављу свих 

становника Републике Србије.  
 

Министарство здравља Републике Србије 
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ 
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За ближе информације можете контактирати Институт за јавно здравље  Србије "Др Милан Јовановић–
Батут" (ул.Др Суботића бр.5, 11000 Београд; Тел: 011 2684 566)  или институте/заводе за јавно здравље на 
територији на којој боравите 

Назив установе Адреса Контакт телефон 

Градски завод за јавно здравље 
Београд                                      

ул. Булевар Деспота Стефана бр. 54а,  11000 
Београд 

011/2078-677 

Институт за јавно здравље Ниш Булевар др Зорана Ђинђића бр.50,  18000 
Ниш 

018/4226-338, 
018/4226-448 

Институт за јавно здравље 
Крагујевац                          

ул. Николе Пашића бр. 1, 34000 Крагујевац 034/504-501 

Институт за јавно здравље 
Војводине    
 

ул. Футошка бр. 121, 21000 Нови Сад 021/4897-800 

Завод за јавно здравље Пожаревац     ул.  Јована Шербановића бр.14,  12000 
Пожаревац 

012/2222-568 

Завод за јавно здравље Ћуприја                       ул. Миодрага Новаковића бр. 78,  35230 
Ћуприја 

035/8470-036 

Завод за јавно здравље "Тимок" 
 

ул.  Сремска бр.13, 19000 Зајечар 019/422-543 

Завод за јавно здравље Ужице ул.  Маринковић Веселина бр. 4, 31000 
Ужице 

031/563-147 

Завод за јавно здравље Чачак  ул. Веселина Милекића бр. 7, 32000 Чачак 032/325-019 

Завод за јавно здравље Краљево ул. Слободана Пенезића бр.16ж,  36000 
Краљево 

036/392-336 

Завод за јавно здравље Крушевац     ул. Војводе Путника бр.2,  37000 Крушевац 037/422-951 

Завод за јавно здравље Лесковац 
 

ул. Максима Ковачевића бр. 11, 16000 
Лесковац 

016/245-219 

Завод за јавно здравље Врањe ул. Јована Јанковића Лунге бр. 1, 17500 
Врање 

017/421-310 

Завод за јавно здравље Шабац ул. Јована Цвијића бр. 1, 15000 Шабац 015/300-550 
Завод за јавно здравље Ваљево ул.Владике Николаја бр.5, 14000 Ваљево 014/237-056 

 
Завод за јавно здравље Пирот Кеј б.б, 18300 Пирот 010/343-994 
Завод за јавно здравље Нови Пазар ул. Генерала Живковића бр.1, 36300 Нови 

Пазар 
020/386-093 

Завод за јавно здравље Суботица  ул. Змај Јовина бр. 30, 24000 Суботица 024/571-333 

Завод за заштиту здравља Зрењанин ул. др Емила Гаврила бр. 15, 23000 
Зрењанин 

023/566-345 

Завод за јавно здравље Панчево  ул. Пастерова бр. 2, 26000 Панчево 013/322-965 
Завод за јавно здравље Сомбор           ул. Војвођанска бр. 47,  25000 Сомбор 025/412-888 
Завод за јавно здравље Сремска 
Митровица   

ул. Стари Шор бр.47,  22000  Сремска  
Митровица 

022/610-511 

Завод за јавно здравље Кикинда   
 

ул. Краља Петра бр.70,  23000 Кикинда 0230/ 421-102 

Завод за јавно здравље Косовска 
Митровица  

ул. Анри Динана бб, 38220 Косовска 
Митровица 

028/498-274 

 


