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Tlačová správa Handlová 4. 11. 2020 
Handlová sa pripravuje na druhé kolo testovania „Spoločná zodpovednosť“  

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 2. 
11.2020, že všetky mestá na Slovensku, ktoré mali na svojom území vyššie percento ako 

0,7 %, pozitívne testovaných ľudí počas testovania „Spoločná zodpovednosť“ uplynulý týždeň, sa bude 
druhé kolo testovania konať aj v meste Handlová v sobotu 7. novembra a v nedeľu 8. novembra 2020. 
Percento pozitívne testovaných ľudí v Handlovej je 2,23 percent z 8390 testovaných. 

Handlová je jedno z 29 miest na Slovensku, kde budú môcť občania využiť odberové miesta 
k pretestovaniu antigénovými testami na COVID-19. Testovanie sa bude konať v kratšom čase od 7.00 
h do 19.00 h, technické prestávky budú spresnené. Mesto Handlová aktuálne intenzívne komunikuje 
s príslušníkmi Ozbrojených síl SR a pripravuje sa na zabezpečenie 2. kola testovania. 

V Handlovej ostávajú zachované odberové miesta tak, ako boli v prvom kole testovania. 

 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. 

Zoznam odberových miest ako aj aktuálne informácie, budú oznámené mestom na webovom sídle 
mesta www.handlova.sk, Fb stránke mesta @MestoHandlova, na úradnej tabuli a plagátových plochách 
v meste, v infotexte Regionálnej televízie Prievidza a mesto opätovne plánuje počas víkendu 
zabezpečiť mimoriadne vysielanie v mestskom rozhlase. 

Samospráva odporúča navštíviť odberové miesta priebežne počas dvoch dní, aby sa ľudia vyhli 
čakacím dobám, ktoré boli pri prvom testovaní počas prvého dňa v Handlovej i viac ako 4 hodiny, 
pričom v druhý deň boli odbery vykonané bez čakacích dôb. Zároveň mesto informuje, že odberové 
miesto na Námestí baníkov – odbery z auta, bude slúžiť prednostne ľuďom so zdravotným 
znevýhodnením a tehotným ženám. Mesto nebude určovať poradie podľa abecedy, podľa ulíc a ani 
určovať časy,  žiada o dodržovanie platných opatrení, najmä rúško, odstup, ruky.  

Tak, ako v prvom kole testovania, mesto zabezpečí všetko, čo bude potrebné pre vybavenie 
odberových miest, v rámci možností. Odhadovaná suma, ktorú handlovská samospráva vynaložila na 
zabezpečenie vybavenia spolu 14 -tich odberových miest počas prvého kola testovania (ochranné 
overaly, rukavice, rúška, dezinfekcia, kancelársky materiál a pod.) sa vyšplhala na 21 tis. eur. Aktuálne 
má samospráva nahlásených dostatok dobrovoľníkov a administrátorov.  

Mesto Handlová ďakuje vopred, že všetci, ktorí navštívia odberové miesta zachovajú pokoj, budú 
ústretoví a budú rešpektovať pokyny personálu v odberových miestach ako aj príslušníkov Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky, Policajného zboru Slovenskej republiky, Hasičského a záchranného zboru 
Slovenskej republiky a príslušníkov handlovskej mestskej polície.  


