Tlačová správa Handlová 6. 11. 2020
Druhé kolo testovania „Spoločná zodpovednosť“ – užitočné informácie (COVID-19)
Druhé kolo testovania sa bude konať v Handlovej v sobotu 7. a v nedeľu 8. novembra vždy
v čase od 8. 00 h do 20. 00 h s technickými prestávkami od 12.00 – 12.45 h a od 17.00 – 17.30 h.
Odberové miesta budú uzavreté k 20.00 h a následne prebehnú dezinfekcie priestorov profesionálnymi
spoločnosťami. V Handlovej ostávajú zachované odberové miesta tak, ako v prvom testovaní. Mesto
odporúča navštevovať odberové miesta priebežne, o prípadných čakacích dobách bude informovať
v mimoriadnom vysielaní mestského rozhlasu, na svojom webovom sídle www.handlova.sk a na
sociálnej sieti FB @MestoHandlova.
Handlová má pripravených a plne vybavených 14 odberových miest na oba dni celoplošného testovania
„Spoločná zodpovednosť“ s dostatočným počtom personálu (personál bude testovaný AG testami na
COVID-19 dnes, 6.11.2020, najneskôr zajtra ráno pred začiatkom odberov) zloženého zo zdravotníkov,
dobrovoľníkov, príslušníkov Ozbrojených síl SR a príslušníkov Policajného zboru SR. Od piatka 6. 11.
2020 je distribuovaný potrebný materiál na odberové miesta. Mesto zabezpečuje stravu pre celý
personál odberového miesta, na oba dni testovania.
Zmeny na odberovom mieste na Námestí baníkov
Samospráva určila, že odberové miesto na Námestí baníkov – odbery z auta, bude prednostne slúžiť
ľuďom so zdravotným znevýhodnením a tehotným ženám s nasledovnými pravidlami: Maximálny
počet osôb v aute – 4, odporúčaný minimálny počet 3 osoby; nevystupovať z auta pri odbere ani počas
čakania na výsledky; odbery z auta platia výlučne pre osobné motorové vozidlá; nebude sa vykonávať
odber z dodávky, motocykla, bicykla a pre peších. Po skúsenostiach z minulého týždňa sa mení
organizácia dopravy pre odbery z auta, z dôvodu rozkopávok na Ul. SNP(rekonštrukcia plynovodov
SPP) a prístupy do odberového miesta na Námestí baníkov sú určené od ulice 29. augusta a ulice
Prievidzskej. Dopravu budú riadiť príslušníci štátnej i mestskej polície, ktorí budú určovať poradie
vozidiel. Mesto žiada o rešpektovania ich pokynov z dôvodu potreby umožnenia prístupu záchranných
zložiek a MHD a plynulosti cestnej premávky.
14 odberových miest v Handlovej












Základná škola Mierové námestie - DVE ODBEROVÉ MIESTA
Zdravotné stredisko – Okružná 5
Základná škola Morovnianska cesta - TRI ODBEROVÉ MIESTA
Základná škola Školská
HBP, a.s. EXTERIÉROVÝ ODBER
HATER HANDLOVÁ spol. s.r.o. – Potočná 20
Dom kultúry, Námestie baníkov 3
Stredná odborná škola – Lipová 8
Mestská časť Morovno – IBA V NEDEĽU
Mestská časť Nová Lehota Poľovný dom – IBA V SOBOTU
Námestie baníkov – odbery z auta PREDNOSTNE určené pre ľudí so zdravotným
znevýhodnením a tehotné ženy.

Mesto nebude určovať poradie podľa abecedy, podľa ulíc a ani určovať časy, žiada o dodržovanie
platných opatrení, najmä rúško, odstup, ruky.
POZN: Po aktualizovaní výsledkov o testovaných pacientov v nemocnici Handlová bolo ku dňu 4. 11.
2020 v Handlovej otestovaných spolu 8887 ľudí, z čoho bolo 194 pozitívnych prípadov. Výsledne
percento pre mesto Handlová je 2,18%.
Spracovala: Mgr. Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta Handlová, MsÚ Handlová, Námestie baníkov 7, 972
51 Handlová, jana.paulinyova@handlova.sk, 0908 342 616, www.handlova.sk, FB@MestoHandlova
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dobrovoľníkov, príslušníkov Ozbrojených síl SR a príslušníkov Policajného zboru SR. Od piatka 6. 11.
2020 je distribuovaný potrebný materiál na odberové miesta. Mesto zabezpečuje stravu pre celý
personál odberového miesta, na oba dni testovania.
Zmeny na odberovom mieste na Námestí baníkov
Samospráva určila, že odberové miesto na Námestí baníkov – odbery z auta, bude prednostne slúžiť
ľuďom so zdravotným znevýhodnením a tehotným ženám s nasledovnými pravidlami: Maximálny
počet osôb v aute – 4, odporúčaný minimálny počet 3 osoby; nevystupovať z auta pri odbere ani počas
čakania na výsledky; odbery z auta platia výlučne pre osobné motorové vozidlá; nebude sa vykonávať
odber z dodávky, motocykla, bicykla a pre peších. Po skúsenostiach z minulého týždňa sa mení
organizácia dopravy pre odbery z auta, z dôvodu rozkopávok na Ul. SNP(rekonštrukcia plynovodov
SPP) a prístupy do odberového miesta na Námestí baníkov sú určené od ulice 29. augusta a ulice
Prievidzskej. Dopravu budú riadiť príslušníci štátnej i mestskej polície, ktorí budú určovať poradie
vozidiel. Mesto žiada o rešpektovania ich pokynov z dôvodu potreby umožnenia prístupu záchranných
zložiek a MHD a plynulosti cestnej premávky.
14 odberových miest v Handlovej












Základná škola Mierové námestie - DVE ODBEROVÉ MIESTA
Zdravotné stredisko – Okružná 5
Základná škola Morovnianska cesta - TRI ODBEROVÉ MIESTA
Základná škola Školská
HBP, a.s. EXTERIÉROVÝ ODBER
HATER HANDLOVÁ spol. s.r.o. – Potočná 20
Dom kultúry, Námestie baníkov 3
Stredná odborná škola – Lipová 8
Mestská časť Morovno – IBA V NEDEĽU
Mestská časť Nová Lehota Poľovný dom – IBA V SOBOTU
Námestie baníkov – odbery z auta PREDNOSTNE určené pre ľudí so zdravotným
znevýhodnením a tehotné ženy.

Mesto nebude určovať poradie podľa abecedy, podľa ulíc a ani určovať časy, žiada o dodržovanie
platných opatrení, najmä rúško, odstup, ruky.
POZN: Po aktualizovaní výsledkov o testovaných pacientov v nemocnici Handlová bolo ku dňu 4. 11.
2020 v Handlovej otestovaných spolu 8887 ľudí, z čoho bolo 194 pozitívnych prípadov. Výsledne
percento pre mesto Handlová je 2,18%.
Spracovala: Mgr. Jana Paulínyová, vedúca kancelárie primátorky mesta Handlová, MsÚ Handlová, Námestie baníkov 7, 972
51 Handlová, jana.paulinyova@handlova.sk, 0908 342 616, www.handlova.sk, FB@MestoHandlova
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