Kennisgeving van de examendag

Door het afleggen van het IBCLC-examen aanvaardt u alle risico's, inclusief, maar niet beperkt
tot, enige en alle schade, verlies, claim of kosten van welke aard dan ook die verband houden
met de blootstelling aan of infectie door COVID-19, en gaat u ermee akkoord de IBLCE, haar
functionarissen, directeuren, werknemers, vrijwilligers, aannemers en agenten te ontheffen van
enige en alle aansprakelijkheid, verlies, schade, claim of kosten die door of namens u worden
geclaimd, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met uw IBCLC-examen. U
gaat ermee akkoord de IBLCE en haar functionarissen, directeuren, werknemers, vrijwilligers,
aannemers en agenten te ontheffen, te ontslaan, schadeloos te stellen, te verdedigen en te
vrijwaren van enig en alle verlies, schade, claim of kosten die voortvloeien uit of op enigerlei
wijze verband houden met uw IBCLC-examen.
Teneinde uw veiligheid en die van andere examenkandidaten en personeel van het testcentrum te
waarborgen, gaat u ermee akkoord dat u niet mag deelnemen en dat u niet zult proberen uw
geplande IBCLC-examen bij een gecontracteerd testcentrum af te leggen als: (i) u in de 14
dagen voorafgaand aan uw gepland examen symptomen heeft gehad van COVID-19 of griep of
verkoudheidsachtige symptomen, (ii) u in de 14 dagen voorafgaand aan uw gepland examen
positief heeft getest op COVID-19, (iii) u in de 14 dagen voorafgaand aan uw gepland examen in
nauw contact bent geweest met iemand bij wie de diagnose COVID-19* is gesteld, (iv) u in de
afgelopen 14 dagen bent teruggekeerd van een reis vanuit een zeer besmet gebied.**
De IBLCE behoudt zich het recht voor de toegang tot elk gecontracteerd testcentrum te
ontzeggen aan iedereen waarop een of meer van de vier bovenstaande voorwaarden van
toepassing is of zijn of die symptomen vertoont van COVID-19 of die niet voldoet aan enige
vereiste die Prometric gedurende de IBCLC-examendata op zijn website vermeldt. U bent
verplicht tijdens het afleggen van het IBCLC-examen te voldoen aan alle verplichte
veiligheidsprocedures en de IBLCE behoudt zich het recht voor om de onmiddellijke
verwijdering te eisen van een persoon die weigert te voldoen aan de verplichte
veiligheidsprocedures. Door het afleggen van uw IBCLC-examen, erkent u en gaat u ermee
akkoord dat u het examen op eigen risico aflegt en dat u met een volledig begrip van de
besmettelijke aard van COVID-19 uitdrukkelijk elk mogelijk risico aanvaardt.
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Degenen die het examen afleggen door Live Remote Proctoring [online surveillance op afstand]
vanuit hun huis of een andere locatie dienen er rekening mee te houden dat een succesvolle
toegang tot het vertrouwelijke IBCLC-examen zal afhangen van een sterke en betrouwbare
internetverbinding en computerapparatuur die voldoet aan de specificaties zoals opgesteld door
Prometric, de externe organisatie die het examen voor de IBLCE afneemt. De IBLCE en de
organisatie die het examen afneemt, Prometric, stellen in deze unieke situatie Live Remote
Proctoring beschikbaar en hebben redelijke en zorgvuldige stappen ondernomen om het examen
af te nemen. Als uw internetverbinding op uw locatie echter onderhevig is aan storing of als uw
computer niet naar behoren functioneert, valt dit buiten de controle van de IBLCE of Prometric
en is het IBLCE-beleid van toepassing. De IBLCE en Prometric zijn niet verantwoordelijk voor
dergelijke technische problemen die veroorzaakt worden door lokale internetverbinding of
andere lokale computergerelateerde problemen, en u stemt ermee in af te zien van claims en de
IBLCE en Prometric te vrijwaren met betrekking tot dergelijke problemen.
Om te begrijpen hoe de IBLCE voor de doeleinden van het examen uw persoonlijke gegevens
verwerkt, zie onze Privacyverklaring.

*Een uitzondering vormen medische en gezondheidswerkers die met hun patiënten veilige en preventieve
maatregelen hebben genomen met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen.
**Zeer besmette gebieden die onderhevig zijn aan reisbeperkingen/quarantainevereisten, worden doorgaans op
lokaal niveau vastgesteld door middel van verordeningen, instructies of richtlijnen. Raadpleeg de lokale
voorwaarden voor beperkt reizen op de locatie waar u geëxamineerd wilt worden.
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