Zawiadomienie o dniu egzaminu

Zgłaszając się egzaminu IBCLC, zgadza się Pan/Pani przyjąć na siebie wszelkie ryzyko, w tym,
bez ograniczeń, wszelkie szkody, straty, roszczenia lub wydatki jakiegokolwiek rodzaju związane
z narażeniem na lub zakażeniem przez COVID-19, i zgadza się Pan/Pani zwolnić IBLCE, jej
urzędników, dyrektorów, pracowników, wolontariuszy, wykonawców i agentów, z wszelkiej
odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat, szkód, roszczeń lub wydatków zgłoszonych przez
Pana/Panią lub w Pana/Pani imieniu, wynikających z lub w jakikolwiek sposób związanych z
Pana/Pani egzaminem IBCLC. Zgadza się Pan/Pani zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności
IBLCE i jej urzędników, dyrektorów, pracowników, wolontariuszy, wykonawców i agentów przed
wszelkimi stratami, szkodami, roszczeniami lub wydatkami wynikającymi z lub w jakikolwiek
sposób związanymi z Pana/Pani egzaminem IBCLC.
Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie, innym osobom biorącym udział w testach i personelowi
ośrodka egzaminacyjnego, zgadza się Pan/Pani na niedopuszczenie do udziału w egzaminie i nie
będzie Pan/Pani podejmować prób przystąpienia do zaplanowanego egzaminu IBCLC w
zakontraktowanym ośrodku egzaminacyjnym, jeżeli: (i) w okresie 14 dni przed planowanym
egzaminem miał Pan/miała Pani objawy COVID-19 lub grypę albo objawy podobne do
przeziębienia, (ii) w okresie 14 dni przed planowanym egzaminem uzyskał Pan/uzyskała Pani
dodatni wynik testu w kierunku obecności COVID-19, (iii) w okresie 14 dni przed planowanym
egzaminem miał Pan/miała Pani bezpośredni osobisty kontakt z osobami, u których
zdiagnozowano COVID-19*, (iv) powrócił Pan/powróciła Pani z podróży z rejonu wysokiego
zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni.**
IBLCE zastrzega sobie prawo zakazu wstępu na salę egzaminacyjną w każdym
zakontraktowanym ośrodku egzaminacyjnym dla każdej osoby, która nie może lub nie będzie
mogła spełnić czterech powyższych wymagań lub która wykazuje objawy COVID-19 lub nie
spełnia dowolnego z wymagań wymienionych przez Prometric na stronie internetowej
obowiązujących w czasie trwania sesji egzaminacyjnej IBCLC. Będzie Pan/Pani zobowiązany/na do przestrzegania wszelkich obowiązkowych procedur bezpieczeństwa podczas
przeprowadzania egzaminu IBCLC, a IBLCE zastrzega sobie prawo do żądania
natychmiastowego usunięcia każdej osoby, która odmówi przestrzegania jakichkolwiek
obowiązkowych procedur bezpieczeństwa. Przystępując do egzaminu IBCLC, przyjmuje
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Pan/Pani do wiadomości i potwierdza, że przystępuje do egzaminu na własne ryzyko i przyjmuje
na siebie wszelkie ryzyko przy pełnym zrozumieniu zakaźnego charakteru COVID-19.
W przypadku osób przystępujących do egzaminu z wykorzystaniem Live Remote Proctoring
(LRP) (zdalnego nadzoru na żywo) z miejsca zamieszkania lub innego miejsca, należy pamiętać,
że pomyślny dostęp do poufnego egzaminu IBCLC będzie zależał od stabilnego i niezawodnego
połączenia internetowego i sprzętu komputerowego spełniającego specyfikacje określone przez
zewnętrznego dostawcę usług egzaminacyjnych IBLCE, firmę Prometric. IBLCE i dostawca
usług egzaminacyjnych Prometric udostępniają w tej wyjątkowej sytuacji egzamin z
wykorzystaniem Live Remote Proctoring i podjęli uzasadnione i staranne kroki w celu
przeprowadzenia egzaminu. Jednakże, jeśli połączenie internetowe zostanie przerwane w
Pana/Pani lokalizacji lub komputer nie będzie działał prawidłowo, sytuacja ta znajduje się poza
kontrolą IBLCE lub Prometric i w takim przypadku zastosowanie będą miały zasady i procedury
IBLCE. IBLCE i Prometric nie będą ponosić odpowiedzialności za problemy techniczne
spowodowane przez lokalną łączność internetową lub inne lokalne problemy związane z
komputerem, a Pan/Pani zrzeka się wszelkich roszczeń i zwalnia z odpowiedzialności IBLCE i
Prometric w odniesieniu do wszelkich takich problemów.
Aby zrozumieć, w jaki sposób IBLCE przetwarza Pana/Pani dane osobowe dla celów
egzaminacyjnych, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

*Wyjątek stanowią pracownicy medyczni i pracownicy służby zdrowia, którzy wraz z pacjentami stosowali
bezpieczne i zapobiegawcze środki ochrony osobistej.
**Obszary wysokiego zagrożenia epidemiologicznego podlegające ograniczeniom w podróżowaniu/wymogom
kwarantanny są zazwyczaj określane na poziomie lokalnym za pomocą zarządzeń, dyrektyw lub wytycznych.
Prosimy o skonsultowanie się z lokalnymi wymaganiami dotyczącymi ograniczeń w podróżach dla miejsca, w
którym przewidziany jest egzamin.
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