Meddelelse om eksamen

Ved deltagelse i IBCLC-eksamenen indvilliger du i at påtage dig alle risici, herunder (uden
begrænsning) enhver form for skader, tab, krav eller udgifter som følge af udsættelse for eller
infektion af COVID-19, og forpligter dig til at friholde og holde IBLCE, samt deres ansatte,
direktører, medarbejdere, frivillige, kontrahenter og agenter, skadesløs for ethvert ansvar,
skader, tab, krav og udgifter, angivet af dig eller på dine vegne, som måtte opstå som følge af
eller i forbindelse med din IBCLC-eksamen. Det påhviler dig at friholde, frigive, forsvare, og
holde IBLCE, samt deres ansatte, ledere, medarbejdere, frivillige, kontrahenter og agenter,
ansvarsfri og skadesløs for enhver form for skade, tab, krav og udgift, som måtte opstå som følge
af eller i forbindelse med din IBCLC-eksamen
For at sikre din, andre testtageres og testcenterpersonalets sikkerhed, accepterer du, at du ikke
kan tage eksamen og at du ikke vil forsøge at tage din skemalagte IBCLC-eksamen på et
testcenter, såfremt: (i) du har oplevet symptomer på COVID-19 eller influenzalignende eller
forkølelseslignende symptomer de seneste 14 dage før din skemalagte eksamen, (ii) du er blevet
testet positiv for COVID-19 i de seneste 14 dage før din skemalagte eksamen, (iii) du har været i
tæt personlig kontakt med andre, der er blevet diagnosticeret med COVID-19 i de seneste 14
dage før din skemalagte eksamen*, (iv) er hjemvendt fra rejser i højrisikoområder inden for de
seneste 14 dage.**
IBLCE forbeholder sig retten til at nægte personer, der ikke kan eller vil bekræfte, at de
overholder de fire ovennævnte krav, eller som udviser symptomer på COVID-19, eller som ikke
lever op til eventuelle krav, Prometric har angivet på sin hjemmeside, adgang til testcentre på
alle IBCLC-eksamensdatoer. Du forpligter dig til at overholde alle obligatoriske
sikkerhedsforskrifter, når du tager IBCLC-eksamenen, og IBLCE forbeholder sig retten til at
bortvise personer, der ikke overholder alle de obligatoriske sikkerhedsforskrifter, med
øjeblikkelig virkning. Ved deltagelse i IBCLC-eksamenen anerkender du og indvilliger i, at din
deltagelse sker på eget ansvar, og du påtager dig det udtrykkelige ansvar for enhver risiko, der
skyldes COVID-19's smitsomhed.
Kandidater, der tager eksamen via Live Remote Proctoring (eksamen under opsyn af en
eksamensvagt via fjernovervågning på computeren) fra deres bolig eller andetsteds, bedes
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bemærke, at succesfuld tilgåelse af den fortrolige IBCLC-eksamen afhænger af en hurtig og
pålidelig internetforbindelse samt computerudstyr, der lever op til specifikationerne angivet af
IBLCE's tredjepartsprøveudbyder, Prometric. Grundet de unikke omstændigheder, har IBLCE
og prøveudbyderen Prometric gjort eksamen via Live Remote Proctoring tilgængelig og truffet
de nødvendige fornuftige forholdsregler for at kunne tilvejebringe eksamenen. Men hvis der er
forstyrrelser eller afbrydelser på din internetforbindelse, eller hvis din computer ikke fungerer
ordentligt, er dette uden for IBLCE's eller Prometrics kontrol, og IBLCE's politikker er
gældende i den forbindelse. IBLCE og Prometric kan ikke gøres ansvarlig for tekniske
problemer, der skyldes lokale internetforbindelser eller andre lokale computerrelaterede
problemer, og du indvilliger i at give afkald på eventuelle krav og holde IBLCE og Prometric
skadesløs for så vidt angår sådanne problemer.
For at læse mere om hvordan IBLCE behandler dine persondata i forbindelse med eksamen, kan
du se vores Privatlivsmeddelelse.

*Medicinsk fagpersonale og sundhedspersonale, som har truffet sikre og forebyggende foranstaltninger i deres
patientpraksis ved brug af beskyttelsesudstyr, er undtaget herfra.
**Højrisikoområder, der er underlagt rejserestriktioner/karantænekrav, udpeges typisk på lokalt niveau via
bekendtgørelser, direktiver eller vejledninger. Sørg for at rådføre dig med eventuelle lokale restriktioner for rejser til
det område, du vil undersøge.
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