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PRIOPĆENJE ZA JAVNOST 
 

Na području Krapinsko-zagorske županije 
 

5 osoba zaraženih koronavirusom 
 
Konferencija za medije Stožera civilne zaštite i Župana Krapinsko-zagorske županije održana 
je u četvrtak, 19. ožujka 2020. godine, ispred Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih  
 
Na konferenciji za medije istaknuto je kako je na području Krapinsko-zagorske županije 
trenutno pet slučajeva zaraženih novim koronavirusom, odnosno dvije osobe više nego jučer, 
18. ožujka 2020. godine.  O temi su govorili župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, 
načelnik Stožera civilne zaštite KZŽ Anđelko Ferek-Jambrek, ravnatelj Opće bolnice Zabok 
i bolnice hrvatskih veterana Tihomir Vančina te ravnateljica Doma zdravlja KZŽ Nada 
Dogan. 
 
 „U odnosu na jučer imamo 2 nova pozitivna slučaja. Oni su u izolaciji i osjećaju se dobro. 
Također moram reći da su prva 3 pozitivna pacijenta bez temperature te idu prema 
ozdravljenju. Budući da se epidemiološka situacija mijenja iz sata u sat, mi trenutno 
pripremamo nove izolacijske jedinice u koje ćemo smjestiti pozitivne pacijente. Trenutno 
imamo 6 kreveta,  a pripremamo i novi prostor u suterenu u kojem će biti 8 novih kreveta 
za pacijente u izolaciji“ – rekao je ravnatelj Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana 
Tihomir Vančina, dok je župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar dodao kako se s 
obzirom na broj zdravstvenih ustanova pripremaju i dodatne opcije, a sve kako bi se osigurao 
dovoljan broj ležajeva za sve one koji će eventualno morati biti stacionarno smješteni.  
„Naše hitne službe napravile su vrlo jasan i precizan protokol i iskakanja do sada nije 
bilo, a s obzirom na sve što već pripremamo i da iz dana u dan uvodimo dodatne mjere 
opreza, uvjeren sam da se tako nešto ni neće dogoditi. Koristim ovu priliku da zahvalim 
nizu ustanova, poduzeća, obrtnika i pojedinaca koji mi se javljaju u županiju i nude svoju 
pomoć. Bez obzira što su i oni sami na neki način ugroženi, ljudi su opet spremni svoje 
kapacitete dati Županiji kako bi svi zajedno što bezbolnije proveli neophodne mjere i 
postupke. Posebno se zahvaljujem svima što su primijetili da naš Stožer još od 4. veljače 
intenzivno radi na organizaciji i reorganizaciji i svime što je potrebno. Da smo čitavo 
vrijeme u kupovini medicinskih pomagala, maski, odijela i rukavica, da smo sigurno 
jedna od dvije ili tri županije u kojima su građani u slobodnoj prodaji u našim ljekarnama 
mogli kupiti i zaštitne maske i rukavice i dezinfekcijska sredstava, a što i danas 
uspijevamo osigurati u određenim količinama“ – rekao je župan Kolar te još jednom uputio 
molbu svim stanovnicima Krapinsko-zagorske županije: „Budite odgovorni i pridržavajte se 
odluka koje su donesene. Odgovornim ponašanjem prije svega štitite sebe i svoju obitelj 
te prijatelje, a nakon toga i sve druge na području Krapinsko-zagorske županije i čitave 
Hrvatske“ – poručio je župan Željko Kolar.  



 
Ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije Nada Dogan podsjetila je kako je 
jučer u Oroslavju počela raditi izdvojena ordinacija Doma zdravlja koja prihvaća pacijente koji 
smatraju da su bili u kontaktu s oboljelim ili da su i sami zaraženi koronavirusom. „Jučer 
tijekom dana je u ambulantu došlo 15 pacijenata, od kojih je naš liječnik njih 5 poslao u 
samoizolaciju i uputio da se jave svojem obiteljskom liječniku. Za sada je tokom 
današnjeg dana u ordinaciji bilo 8 pacijenata, od kojih je 1 upućen na testiranje u Opću 
bolnicu Zabok.  Što se tiče daljnjeg postupka: Nakon što ga pošaljemo u samoizolaciju, 
pacijent se mora javiti svojem obiteljskom liječniku, koji ga mora telefonski nadzirati 2-
3 dana. U slučaju da se njegovo medicinsko stanje pogorša, onda se poziva dežurni 
epidemiolog ili Opća bolnica Zabok da se ustanovi daljnji postupak, što vjerojatno znači 
upućivanje u bolnicu“ – rekla je ravnateljica Dogan te naglasila kako je rad u ostalim 
ordinacijama Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije smanjen na minimum, da pacijenti 
sve obavljaju telefonski i pridržavaju se preporuka struke. 
 
Načelnik Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije Anđelko Ferek-Jambrek 
istaknuo je kako je županijski stožer cijelo vrijeme u kontaktu sa nacionalnim, od kojeg su 
dobivene 4 odluke o posebnim mjerama predostrožnosti: „Odluka o mjerama ograničavanja 
društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i 
kulturnih događanja; Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza 
Republike Hrvatske; Dodatne upute za vozače koji trebaju biti u karanteni/samoizolaciji 
te Odluka o odstupanju od vremena vožnje i odmora. Radi se o doslovce četiri jako bitne 
odluke, s time da se može reći da ove za vozače idu u smjeru da se poboljša protok roba i 
usluga tako da se gospodarstvo može odgovarajuće odvijati. Budući da smo imali dosta 
upita, a da je odluka stupila na snagu već u pomoć, ponavljamo da je rečeno da se ove 
odluke mogu svakodnevno nadopunjavati i mijenjati. Već smo danas tako dobili 
tumačenje da one djelatnosti koje rade na terenu, poput vodoinstalatera i plinoinstalatera, 
mogu i dalje raditi. Sve nove dopune ćemo objaviti na stranicama Krapinsko-zagorske 
županije (www.kzz.hr), gdje ih svi mogu naći, pročitati i analizirati“ – poručio je načelnik 
Stožera Ferek-Jambrek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


