
  

Udogodnienia dla karmiących Zasłona zapewniająca prywatność 

odciągającym pokarm 

Ogólne wytyczne dla kandydatów dotyczące korzystania  

Przeznaczenie: 
W celu wsparcia potrzeb kandydatek w zakresie dobrego samopoczucia i rodzicielstwa, w oparciu o najnowsze 

protokoły COVID19 i dostępność w większości lokalizacji, możemy zapewnić funkcjonalne, prywatne miejsce 

przeznaczone do odciągania mleka matki. Udostępniając tę przestrzeń mamy na uwadze prywatność, która jest dla 

nas najważniejsza. 

Pomieszczenie obejmuje: 
Zasłona zapewniająca prywatność. Wygodne krzesło i gniazdko elektryczne. Osoby karmiące powinny zaopatrzyć się 

we własne laktatory, przystawki i środki czystości. Aby zapewnić prywatność, zasłona musi być całkowicie 

zaciągnięta. Biurko komputerowe w oddzielnym pomieszczeniu z udogodnieniami nie może być wykorzystywane do 

ustawiania sprzętu lub materiałów. Aby zapewnić prywatność, osoba przystępująca do egzaminu musi upewnić 

się, że zasłona została całkowicie zaciągnięta. 

Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące sposobu wykorzystania przestrzeni 

prywatnej? 

• Zasłona zapewniająca prywatność przeznaczona jest wyłącznie do osłonięcia miejsca, w którym odciągany 
jest pokarm 

• Kandydaci muszą przynieść własny laktator oraz środki do odciągania i przechowywania odciągniętego 

mleka. Lodówka nie jest dostępna do przechowywania odciągniętego mleka. 

• Podczas egzaminu w pomieszczeniach z udogodnieniami mogą być przechowywane przedmioty osobiste 

kandydata, np. laktator i chłodziarka. Osoby przystępujące do egzaminu zostaną poproszone o pokazanie do 

kontroli wszystkich przenośnych pojemników, aby upewnić się, że nie zawierają one notatek lub urządzeń 

osobistych (telefonów komórkowych, tabletów, itp.), ale nie będą one przechowywane przez pracowników 

centrum egzaminacyjnego. Osobiste urządzenia będą przechowywane w szafkach dla uczestników 

egzaminu. 

• Można korzystać z krzesła w pokoju z udogodnieniami; Administrator centrum egzaminacyjnego wniesie je 

za zasłonę podczas przygotowywania sali. Udostępnienie dodatkowego stołu, krzesła lub taboretu 

uzależnione jest od dostępności mebli w centrum egzaminacyjnym. 

• Zasłona zapewniająca prywatność ma kształt litery „U” i nie jest przeznaczona do zasłaniania biurka 
znajdującego się w pomieszczeniu. 

• Należy pamiętać, że zasłona jest zainstalowana w celu całkowitego zasłonięcia kamery cyfrowej w 

pomieszczeniu z udogodnieniami. 

• Aby zapewnić prywatność, zasłona musi być całkowicie zaciągnięta. Rączka do zasłony ułatwia odsuwanie i 

zasuwanie zasłony. Wystarczy chwycić za rączkę i przesuwać zasłonę w przód i w tył wzdłuż toru. 

• Osoby przystępujące do egzaminu będą musiały zostać poddane kontroli zgodnie z normalnymi procedurami 

bezpieczeństwa za każdym razem, gdy będą wchodzić do głównej sali egzaminacyjnej. 

• W celu zachowania czystości oraz z uwagi na komfort innych użytkowników, osoba przystępująca do testu 

odpowiada za uprzątnięcie wszelkich rozlanych płynów lub innych zanieczyszczeń powstałych podczas 

korzystania z prywatnego pomieszczenia. 

• Może się zdarzyć, że kilku kandydatów będzie musiało dzielić pomieszczenie w ciągu dnia. W danym 

momencie z pomieszczenia może korzystać tylko jeden kandydat. Personel centrum egzaminacyjnego 

pomoże w koordynacji użytkowania. 


