
  

Διαχωριστική κουρτίνα για άτομα που θηλάζουν μόνο για άντληση 

Γενικές οδηγίες για τους υποψηφίους 

Σκοπός: 
Προκειμένου να στηρίξουμε την ευεξία και τις γονικές ανάγκες των υποψηφίων, βασιζόμενοι στα πρόσφατα 

πρωτόκολλα της νόσου COVID-19 και στις διαθέσιμες τοποθεσίες, προσφέρουμε έναν λειτουργικό χώρο για ιδιωτική 

χρήση, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά για την τεχνητή άντληση ανθρώπινου γάλακτος. Παρέχουμε αυτόν τον 

χώρο με γνώμονα την προστασία της ιδιωτικότητας, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. 

Κάθε χώρος περιλαμβάνει: 
Διαχωριστική κουρτίνα, άνετο κάθισμα και μια ηλεκτρική πρίζα. Τα άτομα που θηλάζουν θα πρέπει να έχουν δικές 

τους αντλίες στήθους, εξαρτήματα σύνδεσης και καθαριστικά μέσα. Προκειμένου να διαφυλάσσεται η ιδιωτικότητα, 

η κουρτίνα θα πρέπει να είναι εντελώς κλειστή. Το γραφείο υπολογιστή που βρίσκεται σε ξεχωριστό δωμάτιο 

φιλοξενίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση εξοπλισμού ή προμηθειών. Για τη διαφύλαξη της 

ιδιωτικότητας, οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να έχουν τη διαχωριστική κουρτίνα εντελώς κλειστή. 

Υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση του χώρου; 

• Η διαχωριστική κουρτίνα προορίζεται αποκλειστικά για την τεχνητή άντληση ανθρώπινου γάλακτος 

• Αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να φέρουν τη δική τους αντλία στήθους, καθώς και τα μέσα συλλογής και 

αποθήκευσης του αντλημένου γάλακτος. Δεν διατίθεται ψυγείο για την αποθήκευση του αντλημένου 

γάλακτος. 

• Τα προσωπικά αντικείμενα των υποψηφίων, δηλαδή η αντλία και το φορητό ψυγείο, μπορούν να 

αποθηκευτούν στο δωμάτιο φιλοξενίας κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Επισημαίνεται ότι θα ζητηθεί από 

τους εξεταζομένους να επιδείξουν για έλεγχο το εσωτερικό τυχόν δοχείων μεταφοράς που έχουν μαζί τους, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν περιέχονται σημειώσεις ή προσωπικές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, 

συσκευές tablet κ.λπ.). Ωστόσο, οι υπάλληλοι του εξεταστικού κέντρου δεν θα αγγίξουν τα εν λόγω δοχεία. 

Οι προσωπικές συσκευές θα παραμείνουν στο ερμάριο των εξεταζομένων. 

• Το κάθισμα στο δωμάτιο φιλοξενίας είναι διαθέσιμο για χρήση. Ο διαχειριστής του εξεταστικού κέντρου θα 

το μετακινήσει πίσω  από την κουρτίνα κατά την προετοιμασία του δωματίου. Πρόσθετο τραπέζι, κάθισμα ή 

σκαμνί παρέχονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. 

• Η διαχωριστική κουρτίνα έχει σχήμα «U» και δεν προορίζεται να περικλείει το γραφείο που βρίσκεται στο 
δωμάτιο. 

• Σας ενημερώνουμε ότι η κουρτίνα έχει τοποθετηθεί ώστε να αποκλείει πλήρως την ψηφιακή κάμερα 

καταγραφής βίντεο που βρίσκεται στο δωμάτιο φιλοξενίας. 

• Για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας, η κουρτίνα πρέπει να είναι εντελώς κλειστή. Χάρη στη ράβδο που 

διαθέτει, η κουρτίνα ανοίγει και κλείνει εύκολα. Κρατάτε απλά τη ράβδο και μετακινείτε την κουρτίνα 

μπροστά και πίσω κατά μήκος του οδηγού. 

• Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο στο πλαίσιο των τυπικών διαδικασιών ασφάλειας 

κάθε φορά που εισέρχονται στην κύρια αίθουσα εξετάσεων. 

• Για λόγους καθαριότητας και σεβασμού προς τους άλλους χρήστες, οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται να 

καθαρίζουν τα υγρά που χύθηκαν ή άλλα απορρίμματα που προκλήθηκαν κατά τη χρήση της διαχωριστικής 

κουρτίνας. 

• Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η αίθουσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλούς υποψηφίους. Μόνο 

ένας υποψήφιος μπορεί να χρησιμοποιεί την αίθουσα σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Το προσωπικό του 

εξεταστικού κέντρου θα συνδράμει στον συντονισμό της χρήσης της αίθουσας. 


