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Aktuálně v ICM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z webu ICM 

Kde se můžeme nechat testovat na 

covid-19? 

Pokud se u Vás objeví příznaky 
nemoci covid-19 nebo jste byli v 

kontaktu s nakaženou osobou, měli 

byste nejprve telefonicky 

kontaktovat svého praktického 

lékaře, který poté může vystavit 
žádanku na provedení testu. Pokud 

jste testováni na základě této 

žádanky, je Vám test proveden 

bezplatně. 

V Libereckém kraji máme čtyři 

místa, kde se můžete nechat 

testovat na koronavirus. 

 Nemocnice Jablonec nad 

Nisou, p.o. (pouze osoby se 

žádankou) 

 Nemocnice s poliklinikou 

Česká Lípa (osoby se 

žádankou i samoplátce) 

 Krajská nemocnice Liberec. 

a.s. (osoby se žádankou i 
samoplátce) 

 MMN, .a.s., nemocnice 

Jilemnice (odběry pouze po 

předchozím objednání) 

https://www.ockovacicentrum.cz/cz/koronavirus
https://www.ockovacicentrum.cz/cz/koronavirus
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/d4151036-0b06-4805-bc32-172294c4dcd8/
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/d4151036-0b06-4805-bc32-172294c4dcd8/
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/92b03d48-f556-46be-b3a0-a838d1391c85/
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/92b03d48-f556-46be-b3a0-a838d1391c85/
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/9329aaa6-2955-4311-9476-247ac379be84/
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/9329aaa6-2955-4311-9476-247ac379be84/
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/4c3b2594-5ce5-435e-9fa5-52c88003db8d/
https://cfa.uzis.cz/sampling-points/4c3b2594-5ce5-435e-9fa5-52c88003db8d/
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Kompletní seznam odběrových míst 

v ČR najdete na stránkách 

Ministerstva zdravotnictví  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

www.mzcr.cz,  www.očkovacicentru

m.cz 

 Další články zde:  

https://icm.turnov.cz/ 

Další aktuality z knihovny 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kam za kulturou? 

Úterý 29. 9. 2020 

Kino Sféra 

Filmový klub 

Od 19:30 

Pro Samu 

 

 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
https://www.ockovacicentrum.cz/cz/koronavirus
https://www.ockovacicentrum.cz/cz/koronavirus
https://icm.turnov.cz/
http://www.kcturnov.cz/pro-samu
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Čtvrtek 1. 10. 2020 

Kino Sféra 

Od 19:30 

Krajina ve stínu 

 

Pátek 2. 10. 2020 

Kino Sféra 

Od 17:00 

Šarlatán 

 

Sobota 3. 10. 2020 

Kino Sféra 

Od 19:30 

After: Přiznání 

 

Neděle 4. 10. 2020 

Kino Sféra 

Od 17:00 

Tajemní impresionisté 

 

http://www.kcturnov.cz/krajina-ve-stinu
http://www.kcturnov.cz/sarlatan
http://www.kcturnov.cz/after-priznani
http://www.kcturnov.cz/tajemni-impresioniste-3944
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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/

