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Tlačová správa Handlová 18. 1. 2021  
Celoplošné testovanie (COVID-19) „Zachráňme spolu životy“ v Handlovej 
 
Testovanie sa v Handlovej bude konať v sobotu 23. 1. 2021 a v nedeľu 24. 1. 

2021 v čase od 8.00 h do 17.00 h s prestávkou od 12.00 h do 12. 45 h. Samospráva 
žiada o dodržovanie platných opatrení, najmä rúško, odstup, ruky a priebežné využívanie 
odberových miest. 
 
Na dnešnom zasadnutí užšieho krízového štábu k príprave testovania na COVID-19, 
ktorý zvolala primátorka mesta Handlová, Silvia Grúberová, sa štáb zhodol na vytvorení 
spolu 13 odberových miest, pričom v mestských častiach Morovno a Nová Lehota, budú 
odberové miesta počas jedného dňa. Podľa ostatných štatistík, kedy sa v Handlovej 
otestovalo počas druhého testovania v roku 2020 spolu za dva víkendové dni 9286 ľudí, 
je kapacita odberových miest nastavená dostatočne. V Handlovej nebude realizované 
odberové miesto pre odbery z auta z dôvodu klimatických podmienok a odporúčania 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach. 
 
Odberové miesta Handlová v dňoch 23.1 a 24. 1. 2021 v čase od 8.00 h do 17.00 h 
Obedná prestávka 12.00h – 12.45 h. 
 

 Základná škola Mierové námestie 27 – DVE ODBEROVÉ MIESTA  
 Základná škola Morovnianska cesta 55 – DVE ODBEROVÉ MIESTA  
 Zdravotné stredisko, Okružná 5  
 Stredná odborná škola,  Lipová 8  
 Dom kultúry mesta Handlová, Námestie baníkov 3  
 Podnikateľský inkubátor (Asterion, n. o. ), Námestie baníkov 5 
 HBP, a. s. Štrajková 1 (zubné stredisko)  
 OÚNZ,  Partizánska ul. č. 3935 (bývalé zubné stredisko)  
 Základná škola Školská 53  
 Požiarna zbroj. súp. č. 166 – Nová Lehota, mestská časť  – len SOBOTA 23. 1. 

2021 
 Dom kultúry Morovno, mestská časť – len NEDEĽA 24. 1. 2021 

 
Počas odberov bude pre odberové miesta zriadený v Handlovej dispečing na tel. č. 
046 519 25 11. Mesto bude, tak ako v minulom období, informovať o prípadných 
čakacích dobách v mimoriadnom vysielaní mestského rozhlasu, na svojom webovom 
sídle www.handlova.sk a na sociálnej sieti FB @MestoHandlova. Zoznamy odberových 
miest budú zverejnené tiež na plagátových plochách mesta.  
 
Predbežne má mesto na oba dni celoplošného testovania dostatočný počet personálu 
zloženého zo zdravotníkov a dobrovoľníkov. Od piatka 22. 1. 2021 mesto plánuje 
distribuovať potrebný materiál na odberové miesta. Mesto zabezpečuje teplé obedy 
a pitný režim pre celý personál odberového miesta, na oba dni testovania. 


