
 
Parental Declaration 

 
March 9th 2020 

 
From Monday 9th March the school reserves the right to deny entry to the premises to                
any person who has recently been to any of the high risk countries or regions or who                 
has had recent direct contact with a visitor to these high risk areas until this person                
has completed a 14 day self-isolation/ self-quarantine. This refers to parents,           
guardians, pupils and school employees or any external visitors. 
 
The High risk areas are listed below: 
 
Areas of High Risk: 

 

● China (including Hong Kong) 
● South Korea 
● Iran 
● Japan 
● Thailand 
● Vietnam 

● Singapore 
● Taiwan 
● Italy (in particular Lombardy,    

Veneto, Piedmont, Emilia   
Romagna, Lazio),  

 
 
 

 
 
 

 
Parent Declaration: 
 
I declare that I have not visited any of the above listed areas of high risk over the half 
term break (21.02.2020-08.03.2020) and that I have not had any direct contact with an 
individual who has spent time in these areas over the last two weeks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9 marca 2020 r. 

  

Od poniedziałku 9 marca szkoła zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren 
szkoły każdej osobie, która ostatnio przebywała w którymkolwiek z krajów lub 
regionów wysokiego ryzyka lub miała ostatnio lub miała ostatnio bezpośredni kontakt 
z osobą odwiedzającą te obszary wysokiego ryzyka, do czasu zakończenia 14-dniowej 
samoizolacji/kwarantanny. Odnosi się to do rodziców, opiekunów, uczniów i 
pracowników szkoły lub jakichkolwiek gości z zewnątrz. 

  

Obszary wysokiego ryzyka zostały wymienione poniżej. 

 

● Chiny (w tym Hong Kong) 

● Korea Południowa 

● Iran 

● Japonia 

● Tajlandia 

● Wietnam 

● Singapur 

● Tajwan 

● Włochy (w szczególności 
Lombardia, Wenecja Euganejska, 
Piemont, Emilia-Romania, Lacjum),  

  

Deklaracja: 

 Oświadczam, że w okresie ferii zimowych (21.02.2020-08.03.2020) nie odwiedziłem 
żadnego z wyżej wymienionych obszarów wysokiego ryzyka i nie miałem żadnego 
bezpośredniego kontaktu z osobą, która przebywała w tych obszarach w ciągu 
ostatnich dwóch tygodni. 

  

 


