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Vizsganappal kapcsolatos közlemény 

 

Az IBCLC vizsga megkezdésével Ön az összes kockázatot vállalja, beleértve, korlátozás nélkül, 

minden olyan kárt, veszteséget, követelést vagy költséget, amely a koronavírusnak (COVID-19) 

való kitettséggel vagy fertőzéssel kapcsolatos, és vállalja, hogy az IBLCE-t, annak tisztviselőit, 

igazgatóit, alkalmazottait, önkénteseit, szerződéses vállalkozóit, és megbízottait mentesíti az Ön 

által vagy az Ön nevében követelt, az Ön IBCLC vizsgájából eredő vagy azzal kapcsolatos 

bármilyen felelősség, veszteség, kár, követelés vagy kiadás alól. Ön vállalja, hogy az IBLCE-t és 

annak tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, önkénteseit, szerződéses vállalkozóit és 

megbízottait az Ön IBCLC vizsgájából fakadó, vagy ahhoz bármely módon kapcsolódó minden 

veszteségtől, kártól, követeléstől vagy kiadástól megvédi, mentesíti, és azokkal kapcsolatban 

kártalanítja. 

Az Ön biztonsága, valamint a többi vizsgázó és vizsgaközpont munkatársainak biztonsága 

érdekében Ön tudomásul veszi, hogy nem kezdheti meg a vizsgát, és nem is próbálja meg az adott 

napra ütemezett IBCLC vizsgát egy szerződéses vizsgaközpontban megkezdeni, ha: (i) a COVID-

19, illetve influenza- vagy megfázásszerű tüneteket tapasztalt a beütemezett vizsgát megelőző 14 

napban; (ii) a beütemezett vizsgát megelőző 14 napban a COVID-19-re végzett szűrővizsgálat 

pozitív eredményt adott; (iii) a beütemezett vizsgát megelőző 14 nap során szoros személyes 

kontaktusban volt bármely olyan személlyel, akinél COVID-19-et diagnosztizáltak*; (iv) vagy aki 

az előző 14 napon belül tért vissza egy súlyosan fertőzött területen tett utazásról.** 

Az IBLCE fenntartja a jogot arra, hogy megtiltsa a belépést bármely szerződéses 

vizsgaközpontba minden olyan személynek, aki nem tud vagy nem hajlandó a fenti négy 

kritériumra vonatkozó kérdésre nemleges választ adni, vagy aki a COVID-19 tüneteit mutatja, 

illetve aki az IBCLC vizsga időpontjában nem ad megfelelő választ a Prometric által e szervezet 

weboldalán felsorolt bármely kritériumra vonatkozó kérdésre. Az IBCLC vizsga során be kell 

tartania minden kötelező biztonsági eljárást, és az IBLCE fenntartja a jogot, hogy azonnali 

távozásra szólítson fel minden olyan személyt, aki megtagad bármely kötelező biztonsági 

eljárással való együttműködést. Az IBCLC vizsgán való részvételével Ön elismeri és elfogadja, 

hogy a vizsgát a saját kockázatára kezdi meg, és hogy a COVID-19 fertőző jellegének teljes körű 

tudatában minden kockázatot kifejezetten vállal. 
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Azok, akik otthonukban vagy egy más helyen Live Remote Proctoring (élő, távoli 

vizsgafelügyelet) útján vizsgáznak, vegyék figyelembe, hogy a bizalmas dokumentumokból álló 

IBCLC vizsga sikeres eléréséhez szélessávú és megbízható internetkapcsolatra és az IBLCE 

külső vizsgaszervezője, a Prometric által meghatározott előírásoknak megfelelő számítógépre 

van szükség. Az IBLCE és vizsgaszervezője, a Prometric ebben a rendkívüli helyzetben lehetővé 

teszi a Live Remote Proctoring alkalmazását, és ésszerű és gondos lépéseket tesz a vizsgázás 

lehetővé tétele érdekében. Ha azonban az internetkapcsolat a lakóhelyén nem megfelelő, vagy a 

számítógépe nem működik megfelelően, az az IBLCE vagy a Prometric befolyásán kívül esik, és 

az IBLCE szabályai az irányadóak. Az IBLCE és a Prometric nem felelnek a helyi 

internetkapcsolattal vagy más helyi, számítógéppel kapcsolatos problémák miatt felmerülő 

technikai hibákért, és Ön vállalja, hogy lemond az ilyen jellegű követeléseiről, az IBLCE-t és a 

Prometricket kármentesen tartja ilyen problémák esetén. 

Annak megismeréséhez, hogy az IBLCE hogyan dolgozza fel személyes adatait a vizsga céljaira, 

kérjük, tekintse át az Adatvédelmi nyilatkozatunkat 

 

*Kivételt képeznek azok az orvosok és egészségügyi szakemberek, akik a betegeik ellátása során egyéni 

védőfelszerelés használatával biztonsági és megelőző intézkedéseket tettek. 

**A súlyosan fertőzött területekre utazási korlátozások/karanténkövetelmények vonatkoznak, amelyeket jellemzően 

helyi szinten rendeletekkel, irányelvekkel vagy útmutatásokkal határoznak meg. Kérjük, tájékozódjon a 

vizsgahelyszínen a korlátozott utazással kapcsolatos helyi előírásokról. 

 

https://iblce.org/hungarian-2/

