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Aktuálně v ICM

Z webu ICM

Uzavření ICM pro veřejnost

Koronavirus: užitečné odkazy

Od pátku 13. 3. 2020 je turnovské
Informačního centra pro mládež
do odvolání uzavřeno dle nařízení
vlády ČR ze dne 12. 3. 2020.
Všechny naplánované akce se
tímto ruší.

Na těchto odkazech můžete sledovat
aktuální informace o epidemii
COVID-2019:

Od čtvrtka 14. 5. je znovu
obnoven alespoň Magicový klub
(přístupný pouze hráčům MTG).
Děkuji za pochopení. Uvidíme se
opět v červnu (doufejme!).

Oficiální stránky města Turnova
Krajská hygienická stanice
Libereckého kraje
Infolinka Státního
zdravotního
ústavu pro kohokoliv, kdo se
potřebuje poradit v souvislosti s
infekcí COVID-19, je k dispozici
denně nonstop na telefonních číslech
724 810 106 a 725 191 367.
Ministerstvo zdravotnictví
MZČR: Co byste měli vědět o
koronaviru?
Aktuální mapa výskytu koronaviru
COVID-19
World Health Organization
Psychologická pomoc: Poradna pro
rodinu, manželství a mezilidské
vztahy poskytuje psychologickou

Aktuality ze srdce
Českého ráje, 22. týden
(25. 5. – 31. 5. 2020)
pomoc po telefonu každý pracovní
den od 8:00 do 16:00 hodin.“
Telefonní číslo je 731 926 889.

Dotazník se skládá z 5 krátkých částí
a zabere Ti přibližně 10 minut.
Vyplnit ho můžeš, pokud je Ti
minimálně 18 let.
Odpovědi jsou
anonymně.

shromažďovány

Dotazník najdeš zde.

Dotazník: Jak Covid-19 ovlivnil
Tvůj život?
Jaké dopady má koronavirus na Tvůj
život a práci? Poděl se o své názory
a zkušenosti! Vyplň online dotazník
a pomoz tak s přípravou reakce na
následky koronavirové pandemie!
Evropská nadace pro zlepšení
životních a pracovních podmínek
(Eurofound) provádí online průzkum
na téma „Život, práce a Covid-19„.
Cílem je zmapovat dopady, které má
koronavirová krize na kvalitu našeho
života a práce, a přispět tak k lepší
reakci na tuto krizi.

Zdroj eurodesk
Další články zde:
https://icm.turnov.cz/

Další aktuality z knihovny
Knihovní pobočka na vlakovém
nádraží v Turnově II je otevřená od
pondělí 4. května 2020. Otevírací
doba od pondělí do pátku je zde od 9
do 15 hodin. Otevírací doba na
hlavní budově je od 8 do 16 hodin
pro obě oddělení.
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Otevírací doba od pondělí do pátku
bude na hlavní budově od 8 do 16
hodin pro obě oddělení.
Knihovní pobočka na vlakovém
nádraží v Turnově II je otevřená od
pondělí 4. května 2020. Otevírací
doba od pondělí do pátku je zde od 9
do 15 hodin.

Kam za kulturou?
Knihovna funguje v omezeném
režimu
Od pondělí 27. dubna 2020 je
otevřena pouze hlavní budova
turnovské knihovny (Jeronýmova
517), kde budou v provozu oddělení
pro dospělé a oddělení pro děti a
mládež. Informační centrum pro
mládež Turnov (ICM) je až do
odvolání uzavřeno.
Pro veřejnost nebude možné
využívat multimediální studovnu
(veřejný internet) a také studovnu
na oddělení pro dospělé.

Muzeum Českého ráje v Turnově
otevřeno!
V úterý 12. května se po 2 měsících
otevře Muzeum českého ráje včetně
Horolezecké
expozice
a
Kamenářského domu. Také bude
zahájena sezona na Dlaskově statku.

ZUŠ obnovila prezenční výuku
od 11. 5. se ZUŠ otevírá opět pro
prezenční formu vzdělávání. Je
pouze na Vašem zvážení, zda-li
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zůstanete u současné distanční
formy nebo se rozhodnete pouštět
Vaše děti do školy na vyučování.
Pravidla prezenční docházky do
ZUŠ najdete na stránkách ZUŠ.
Ponorka se vynořuje!
Žlutá ponorka Turnov obnovuje
od 11. 5. 2020 své aktivity
s možností osobní účasti klientů.
Obecné podmínky pro osobní účast
klientů na zájmovém vzdělávání
stanovilo MŠMT. Z důvodu
uzavření některých prostor neobnoví
činnost všechny pravidelné aktivity.
Více na stránkách Ponorky.

Více na stránkách Valdštejna.

Kino Sféra otevřelo 12. května
Od úterý 12. května se na den přesně
po dvou měsících obnovil provoz
kina Sféra, a to za přísných
hygienických podmínek, které jsou
všichni diváci povinni dodržovat.
Více na stránkách KCT.

Další doporučené odkazy:
Dům přírody Českého ráje
http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/

Hrad Valdštejn
Hrad Valdštejn otevírá svou
bránu
Po více než měsíčním posunu
zahájení návštěvnické sezóny se
Valdštejn otevírá turistům. Od 12.
května
mohou
návštěvníci
zhlédnout venkovní areál hradu
denně mimo pondělí.

http://www.hrad-valdstejn.cz/drecs/
Kulturní centrum Turnov
http://www.kcturnov.cz/
Městská
Marka

knihovna

Antonína
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https://knihovna.turnov.cz/
Muzeum Českého ráje
http://www.muzeum-turnov.cz/
Zámek Hrubý Rohozec
https://www.zamekhrubyrohozec.cz/cs
Žlutá ponorka
https://www.ponorkaturnov.cz/

