
Dear Parents and Guardians!  

In the light of the coronavirus situation in Poland, and in view of the introduction of new safety 

rules, including restrictions on movement, the Mazovian Police, for the safety of children and 

teenagers, calls for increased supervision over children. In this difficult time for all, it is 

extremely important to respect the rules established, and to make children and teenagers aware 

of the need to stop direct contact with their peers, avoid public places and stay at home. 

Respecting the rules by everyone will help to reduce the risk of infection for you and your loved 

ones.  

Dear students!  

In light of the coronavirus situation in Poland, and in view of the introduction of new safety 

rules, including restrictions on movement, the Mazovian Police, for your safety, calls for you 

to follow the rules. It is very important that in this difficult situation you stop direct contact with 

your peers, avoid public places and stay at home. Respecting the rules by everyone will reduce 

the risk of infection, not only for you, but also for your loved ones.  

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!  

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze 

wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, 

Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie 

nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby 

respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania 

kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w 

domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i 

Waszych bliskich.  

 

Drodzy uczniowie!  

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze 

wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, 

Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. 

Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów 

bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. 

Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i 

Waszych bliskich. 

 

 


