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Z webu ICM 

Od 1. září budou povinné roušky 

ve vybraných vnitřních prostorech 

Od 1. září budou roušky povinné 

v zařízeních zdravotních a 

sociálních služeb, ve veřejné 

dopravě, na úřadech či ve 

volebních místnostech. Kapacita 

hromadných akcí zůstává stejná, na 

vnitřní akce nad 100 osob však 

bude vstup pouze s rouškou. 

„Roušky zavádíme od 1. září plošně 

jen v epidemiologicky 

nejrizikovějších místech. Nicméně 

všude tam, kde se pohybuje mnoho 

různých lidí a nejde dodržovat 

bezpečný odstup, roušky 

doporučujeme. Nyní je zásadní, aby 

lidé nezapomněli, že virus mezi 

námi je a jen tak nezmizí. Abychom 

nemuseli zavádět celostátní opatření, 

musíme být nyní všichni zodpovědní 

a obezřetní. Prosíme občany, aby 

dodržovali základní hygienická 

pravidla – mytí rukou, rozestupy od 

ostatních a roušky,“ apeluje ministr 

zdravotnictví Adam Vojtěch.   
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Mimořádné opatření, které zavádí 

povinnost ochrany dýchacích cest, 

se tedy od září nově vztahuje na 

některé vnitřní prostory staveb a 

veřejnou dopravu, konkrétně se 

jedná o: 

 zařízení zdravotních a 

sociálních služeb (nemocnice, 

ambulance, polikliniky, 

domovy pro seniory, 

stacionáře, lékárny a další 

zařízení), 

 úřady (místnosti určené pro 

kontakt s veřejností v době, 

kdy slouží pro tento účel), 

 veřejná doprava (MHD, 

meziměstská doprava, 

taxislužby, zájezdové autobusy 

a další), 

 vnitřní hromadné akce nad 100 

osob, 

 volební místnosti. 

„I nadále zachováváme nezbytné 

výjimky z povinnosti nosit roušku, a 

to u dětí do dvou let, osob 

s poruchou intelektu, řidičů veřejné 

dopravy či uživatelů v zařízeních 

sociální péče a v některých dalších 

případech,“ uvedla hlavní 

hygienička ČR Jarmila 

Rážová. „Zároveň prosím občany, 

aby v nadcházejícím období 

zvýšeného výskytu respiračních 

onemocnění dbali na vyšší hygienu 

rukou a zejména pokud by se necítili 

zdravotně dobře, zůstali doma nebo 

kontaktovali svého praktického 

lékaře,“doplnila hlavní hygienička 

ČR Jarmila Rážová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: oficiální stránky města 

Turnova 

 Další články zde:  

https://icm.turnov.cz/ 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/koronavirus/od-1-zari-budou-povinne-rousky-ve-vybranych-vnitrnich-prostorech.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/koronavirus/od-1-zari-budou-povinne-rousky-ve-vybranych-vnitrnich-prostorech.html
https://icm.turnov.cz/
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Další aktuality z knihovny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kam za kulturou? 

Tenet 

Pondělí 31. 8. 2020 od 21:00 

Letní kino 

Neděle 6. 9. 2020 od 19:30 

Kino Sféra 

 

 

 

 

 

1. 9. 2020 

Kino Sféra 

Filmový klub 

Od 19:30 

Jít krást koně 

 

 

http://www.kcturnov.cz/tenet-3932
http://www.kcturnov.cz/jit-krast-kone
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Šarlatán 

Čtvrtek 3. 9. 2020 od 17:00 

Sobota 5. 9. 2020 od 19:30 

Kino Sféra 

 

 

 

 

 

Noví mutanti 

Čtvrtek 3. 9. 2020 od 19:30 

Sobota 5. 9. 2020 od 17:00 

Kino Sféra 

 

 

 

 

 

Mulan 

Pátek 4. 9. 2020 od 17:00 

Sobota 5. 9. 2020 od 14:30 

Kino Sféra 

 

Neděle 6. 9. 2020 

Kino Sféra 

Od 17:00 

Havel 

 

http://www.kcturnov.cz/sarlatan
http://www.kcturnov.cz/novi-mutanti
http://www.kcturnov.cz/mulanhttp:/www.kcturnov.cz/mulan
http://www.kcturnov.cz/havel
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Další doporučené odkazy: 

Dům přírody Českého ráje 

http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/  

Hrad Valdštejn 

http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-

cs/  

Kulturní centrum Turnov 

http://www.kcturnov.cz/  

Městská knihovna Antonína 

Marka 

https://knihovna.turnov.cz/  

Muzeum Českého ráje 

http://www.muzeum-turnov.cz/  

Zámek Hrubý Rohozec 

https://www.zamek-

hrubyrohozec.cz/cs  

Žlutá ponorka 

https://www.ponorkaturnov.cz/  

 

http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/
http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/
http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/
http://www.kcturnov.cz/
https://knihovna.turnov.cz/
http://www.muzeum-turnov.cz/
https://www.zamek-hrubyrohozec.cz/cs
https://www.zamek-hrubyrohozec.cz/cs
https://www.ponorkaturnov.cz/

