
KORONAVIRUS – AKTUÁLNÍ INFORMACE 

Vláda ČR nařídila pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob,            
s výjimkou členů domácnosti. Výjimka dále platí při výkonu povolání, podnikatelské nebo 
jiné obdobné činnosti a účasti na pohřbu. Dále je nutné zachovávat od ostatních osob odstup 
nejméně dva metry, pokud je to možné. Nařízení platí do 1. dubna. 
Vláda prodloužila omezení volného pohybu osob až na vymezené nezbytné výjimky do         
1. dubna. 
 
Vyhrazené hodiny v obchodech pro lidi nad 65 budou od 8:00 do 10:00 

 
 
Linky psychologické pomoci 
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Turnově: tel.: pracovní den od 8:00 do 
16:00 hodin, telefonní číslo 731 926 889 
 
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci: tel. č. 606 167 312, 485 103 
190, 485 108 866, pondělí - čtvrtek 8:00 - 16:30, pátek 8:00 - 15:00 
 
Déčko Liberec: tel.č. 485 152 070, 775 377 657,  pracovní dny 9 - 14 hodin 
 
Občanské sdružení D.R.A.K.  pracovní dny, 8:00 - 16:00 hodin, Turnovsko a Tanvaldsko 773 
763 862, Liberecko a Hrádek nad Nisou 773 763 861 
 
Linka důvěry - nonstop, tel. č. 485 177 177, 606 450 044 
 
Anděl Strážný, z.ú. poskytuje bezplatnou infolinku 800 603 030 seniorům a jejich rodinám 24 
hodin denně 
 
Zdravotně sociální služby Turnov, tel.: 778 478 004 
 
Humanitární organizace Adra - psychologická poradna, tel.: 607 047 332, 607 047 046 
 
 
 
INFOLINKY PRO VEŘEJNOST V LIBERECKÉM KRAJI KE KORONAVIRU:  
 
Linka Krajské hygienické stanice 485 253 111, Linka státního zdravotního ústavu  
724 810 106, 725 191 367 
 
Linka Krizového štábu LBC kraje 485 226 999 denně 8 - 20 hodin 
 
Speciální informační linku pro živnostníky a podnikatele v souvislosti s nouzovým stavem 
vyvolaným pandemií koronaviru zřídilo ministerstvo průmyslu a obchodu na telefonu  
224 854 444.  
 
 
 



Městský úřad Turnov – úřední hodiny 
 
Od 16. března 2020  se omezují úřední hodiny na všech pracovištích Městského úřadu 
Turnov. A to na pondělí a středu v čase od 9:00 – 10:30 a odpoledne od 15:00 do 16:30 hodin. 
 
 
 
 
 

Návrat českých občanů ze zahraničí 
 
Všem osobám, které se vracejí z krizových oblastí, se na základě rozhodnutí Vlády ČR v 
rámci nouzového stavu nařizuje automaticky zůstat v dvoutýdenní karanténě. Jedná se o tyto 
země: Čína, Jižní Korea, Írán, z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, 
Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie. Po 
návratu domů musí tyto osoby telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim 
vystaví eNeschopenku.  
 
 
 
 
 


