Ανακοίνωση για την ημέρα της εξέτασης

Με τη συμμετοχή σας στην εξέταση IBCLC, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε όλους τους κινδύνους
όπως, μεταξύ άλλων, κάθε και οποιουδήποτε είδους ζημία, απώλεια, αξίωση ή δαπάνη η οποία
σχετίζεται με την έκθεση σε ή τη λοίμωξη από COVID-19, και ότι απαλλάσσετε το IBLCE, τα
στελέχη, τους διευθυντές, τους εργαζόμενους, τους εθελοντές, τους συμβεβλημένους συνεργάτες και
τους εκπροσώπους του, από οποιαδήποτε και κάθε ευθύνη, απώλεια, ζημία, αξίωση ή δαπάνη την
οποία θα διεκδικήσετε εσείς ή άλλο πρόσωπο εκ μέρους σας και η οποία προέκυψε από ή
σχετίζεται κατά τον οποιονδήποτε τρόπο με την εξέταση IBCLC. Συμφωνείτε ότι θα απαλλάξετε,
θα αποζημιώσετε, θα υπερασπιστείτε και θα προφυλάξετε το IBLCE, καθώς και τα στελέχη, τους
διευθυντές, τους εργαζόμενους, τους εθελοντές, τους συμβεβλημένους συνεργάτες και τους
εκπροσώπους του, από οποιαδήποτε και κάθε απώλεια, ζημία, αξίωση ή δαπάνη που προκύψει
από ή που σχετίζεται κατά τον οποιονδήποτε τρόπο με την εξέταση IBCLC.
Για τη δική σας ασφάλεια, την ασφάλεια των υπόλοιπων εξεταζομένων και την ασφάλεια του
προσωπικού στο εξεταστικό κέντρο, συμφωνείτε ότι απαγορεύεται να συμμετάσχετε και ότι δεν θα
προσπαθήσετε να συμμετάσχετε στην προγραμματισμένη εξέταση IBCLC σε συμβεβλημένο
εξεταστικό κέντρο αν ισχύουν τα ακόλουθα: α) είχατε οποιαδήποτε συμπτώματα της COVID-19 ή
παρόμοια συμπτώματα με εκείνα της γρίπης ή του κρυολογήματος στη διάρκεια των 14 ημερών
πριν την προγραμματισμένη εξέταση, β) διαγνωστήκατε θετικός στο τεστ για COVID-19 στη
διάρκεια των 14 ημερών πριν την προγραμματισμένη εξέταση, γ) είχατε στενή προσωπική επαφή
με οποιονδήποτε που έχει διαγνωσθεί με COVID-19 στη διάρκεια των 14 ημερών πριν την
προγραμματισμένη εξέταση*, δ) επιστρέψατε από ταξίδι σε άκρως πληγείσα περιοχή στη διάρκεια
των 14 προηγούμενων ημερών.**
Το IBLCE διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει σε οποιονδήποτε υποψήφιο την είσοδο σε
οποιοδήποτε συμβεβλημένο εξεταστικό κέντρο εφόσον αυτός δεν μπορεί να βεβαιώσει ή δεν θα
βεβαιώσει ότι δεν ισχύει καμία από τις τέσσερις προαναφερόμενες δηλώσεις ή παρουσιάζει
συμπτώματα COVID-19 ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις που θα αναγράφονται στον ιστότοπο της
Prometric τις ημερομηνίες της εξέτασης IBCLC. Κατά τη διεξαγωγή της εξέτασης IBCLC, θα σας
ζητηθεί να συμμορφωθείτε με τις υποχρεωτικές διαδικασίες ασφαλείας και το IBLCE διατηρεί το
δικαίωμα να ζητήσει την αποβολή οποιουδήποτε ατόμου το οποίο αρνείται να συμμορφωθεί με
οποιαδήποτε υποχρεωτική διαδικασία ασφαλείας. Συμμετέχοντας στην εξέταση IBCLC,
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αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το πράττετε με δικό σας κίνδυνο και ότι αναλαμβάνετε ρητώς τον
οποιονδήποτε κίνδυνο έχοντας πλήρη επίγνωση της μεταδοτικότητας της COVID-19.
Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στην εξέταση μέσω Live Remote Proctoring (ζωντανή
σύνδεση με απομακρυσμένο επιτηρητή) από την κατοικία τους ή κάποια άλλη τοποθεσία θα πρέπει
να λάβουν υπόψη τους ότι η επιτυχής πρόσβαση στο εμπιστευτικό περιεχόμενο της εξέτασης
IBCLC θα εξαρτηθεί από τη σταθερή και αξιόπιστη σύνδεσή τους στο Διαδίκτυο και από το κατά
πόσο το σύστημα υπολογιστή τους πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν οριστεί από την Prometric,
τον αρμόδιο προμηθευτή του IBLCE για τη διεξαγωγή της εξέτασης. Σε αυτήν την ιδιαίτερη
συγκυρία, το IBLCE και ο αρμόδιος προμηθευτής του, η Prometric, καθιστούν διαθέσιμη την
επιλογή του Live Remote Proctoring και έχουν προβεί στις κατάλληλες και δέουσες ενέργειες για
τη διεξαγωγή της εξέτασης. Ωστόσο, αν η σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο παρουσιάσει διακοπές στην
τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε ή αν ο υπολογιστής σας δεν λειτουργεί σωστά, πρόκειται για ένα
γεγονός το οποίο δεν δύναται να ελέγξει το IBLCE ή η Prometric και θα ισχύουν οι πολιτικές του
IBLCE. Το IBLCE και η Prometric δεν θα ευθύνονται για τέτοιου είδους τεχνικά προβλήματα τα
οποία προκαλούνται από την τοπική συνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο ή από άλλα τοπικά ζητήματα
σχετικά με υπολογιστές και συμφωνείτε ότι παραιτείστε από οποιαδήποτε αξίωση και ότι θα
προφυλάξετε το IBLCE και την Prometric από αξιώσεις σχετικές με τέτοιου είδους ζητήματα.
Για να κατανοήσετε τις μεθόδους με τις οποίες το IBLCE επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα
σας για τους σκοπούς της εξέτασης, ανατρέξτε στη Δήλωση απορρήτου.

*Εξαιρούνται οι ιατροί και επαγγελματίες υγείας που τηρούν μέτρα ασφαλείας και πρόληψης χρησιμοποιώντας
μέσα ατομικής προστασίας με τους ασθενείς.
**Οι άκρως πληγείσες περιοχές από την πανδημία οι οποίες υπόκεινται σε ταξιδιωτικούς περιορισμούς/
υποχρεωτική καραντίνα καθορίζονται συνήθως σε τοπικό επίπεδο με βάση εντολές, επίσημες κατευθυντήριες
γραμμές ή οδηγίες. Μελετήστε τις τοπικές απαιτήσεις για περιορισμό των ταξιδιών στην τοποθεσία όπου επιθυμείτε
να δώσετε την εξέταση.
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