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PemberitahuanHari Pelaksanaan Ujian  

 

Dengan mengikuti ujian IBCLC, Anda setuju untuk menerima segala risiko termasuk, namun 

tidak terbatas pada, seluruh kerusakan, kerugian, klaim, atau pengeluaran apa pun yang terkait 

dengan paparan atau infeksi COVID-19, dan setuju untuk membebaskan IBLCE, petugas, 

direktur, karyawan, relawan, kontraktor, serta agen IBLCE dari liabilitas, kerugian, kerusakan, 

klaim, atau pengeluaran yang diklaim oleh Anda atau atas nama Anda, yang disebabkan atau 

berhubungan dengan cara apa pun dengan ujian IBCLC Anda. Anda setuju untuk melepaskan, 

membatalkan, menjamin, melindungi, dan membebaskan IBLCE dan petugas, direktur, pegawai, 

relawan, kontraktor, serta agen IBLCE dari seluruh kerugian, kerusakan, klaim atau 

pengeluaran yang disebabkan atau berhubungan dengan cara apa pun dengan ujian IBCLC 

Anda. 

Untuk memastikan keselamatan Anda dan peserta ujian lain serta staf pusat ujian, Anda setuju 

bahwa Anda tidak diperbolehkan dan Anda tidak akan mencoba untuk mengikuti ujian IBCLC 

terjadwal Anda di pusat ujian yang dikontrak jika: (i) Anda mengalami gejala COVID-19 apa 

pun atau gejala yang mirip dengan gejala flu atau demam dalam jangka waktu 14 hari sebelum 

ujian terjadwal Anda, (ii) Anda terbukti positif COVID-19 dalam jangka waktu 14 hari sebelum 

ujian terjadwal Anda, (iii) Anda terlibat kontak erat dengan siapa pun yang telah didiagnosis 

menderita COVID-19 14 hari sebelum ujian terjadwal Anda*, (iv) Anda telah melakukan 

perjalanan ke area dengan tingkat infeksi yang tinggi dalam 14 hari terakhir.** 

IBLCE berhak untuk menutup pintu masuk di setiap pusat pengujian yang dikontrak bagi setiap 

individu yang tidak dapat atau tidak bersedia mematuhi keempat persyaratan di atas atau bagi 

siapa pun yang menunjukkan gejala COVID-19 atau persyaratan apa pun yang diberikan oleh 

Prometric pada situs webnya selama tanggal pelaksanaan ujian IBCLC. Anda wajib mematuhi 

prosedur keselamatan wajib selama mengikuti ujian IBCLC dan IBLCE berhak untuk 

mengeluarkan setiap individu yang menolak untuk patuh terhadap setiap prosedur keselamatan 

wajib. Dengan mengikuti ujian IBCLC, Anda mengakui dan setuju bahwa Anda mengikuti ujian 

tersebut atas risiko sendiri dan secara tegas akan menanggung risiko apa pun dengan 

pemahaman penuh terhadap sifat penularan COVID-19. 
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Bagi Anda yang mengikuti ujian melalui live remote proctoring (pengawasan langsung jarak 

jauh) dari rumah atau lokasi lain, harap perhatikan bahwa keberhasilan dalam mengakses ujian 

IBCLC yang bersifat rahasia akan bergantung pada koneksi internet yang kuat dan dapat 

diandalkan serta peralatan komputer yang memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan oleh 

penyedia pengujian pihak ketiga IBLCE, Prometric. IBLCE dan penyedia pengujiannya, 

Prometric, telah menyediakan live remote proctoring pada situasi khusus ini dan telah 

mengambil langkah-langkah yang wajar dan hati-hati untuk melaksanakan ujian ini. Namun, 

jika koneksi internet di lokasi Anda rentan terhadap gangguan atau komputer Anda tidak dapat 

bekerja dengan baik, hal ini berada di luar kendali IBLCE atau Prometric dan kebijakan IBLCE 

akan berlaku. IBLCE dan Prometric tidak bertanggung jawab atas masalah teknis yang 

disebabkan oleh konektivitas internet lokal atau masalah komputer lainnya dalam lingkup lokal 

dan Anda setuju untuk mengabaikan klaim apa pun dan membebaskan IBLCE dan Prometric 

sehubungan dengan masalah semacam ini. 

Untuk memahami bagaimana IBLCE memproses data pribadi Anda untuk tujuan ujian, 

baca Pemberitahuan Privasi. 

 

*Kecuali tenaga medis dan tenaga layanan kesehatan yang mempraktikkan tindakan aman dan tindakan pencegahan 

menggunakan alat pelindung diri saat menangani pasien mereka. 

**Pembatasan perjalanan/persyaratan karantina diberlakukan di area dengan tingkat infeksi tinggi, biasanya dapat 

diidentifikasi di tingkat lokal melalui perintah, arahan, atau panduan. Periksa persyaratan lokal mengenai 

pembatasan perjalanan di lokasi ujian pilihan Anda. 

 

https://iblce.org/bahasa-indonesia/

