
  

Prilagoditev za dojenje z zaveso za zasebnost samo za črpanje mleka 

Splošne smernice za uporabo za kandidate 

Namen: 
Ker želimo zagotoviti dobro počutje in podpirati starševske potrebe kandidatov, na večini lokacij 

zagotavljamo funkcionalen, zasebni prostor, ki je namenjen črpanju materinega mleka in ustreza 

najnovejšim protokolom zaradi covida-19 in razpoložljivosti. Pri zagotavljanju tega prostora je na prvem 

mestu zasebnost. 

Vsak prostor zajema: 
zaveso za zasebnost, udoben stol in električno vtičnico. Doječe osebe si morajo prsne črpalke, nastavke in 

potrebščine za čiščenje priskrbeti same. Zaradi zagotavljanja zasebnosti mora biti zavesa popolnoma zastrta. 

Računalniške mize v ločeni sobi za prilagoditve ni dovoljeno uporabljati za nameščanje opreme ali 

potrebščin. Zaradi zagotavljanja zasebnosti mora udeleženec izpita poskrbeti, da je zavesa popolnoma 

zastrta. 

Ali obstajajo kakšne omejitve glede uporabe prostora? 

• Zavesa za zasebnost je namenjena samo zagotavljanju zasebnosti med črpanjem materinega mleka. 

• Kandidati morajo s seboj prinesti lastno prsno črpalko ter posodo in pripomočke za shranjevanje 
načrpanega mleka. Hladilnik za shranjevanje načrpanega mleka ni na voljo. 

• Kandidati lahko osebne predmete, npr. črpalko in hladilno torbo, med preverjanjem znanja shranijo 

v sobo za prilagoditve. Upoštevajte, da bodo udeleženci izpita morali pokazati notranjost vseh 

prenosljivih posod, da se lahko prepričamo, da v njih nimajo študijskih zapiskov ali osebnih naprav 

(mobilnih telefonov, tabličnih računalnikov itd.), vendar zaposleni v testnem centru z njimi ne bodo 

rokovali. Osebne naprave morajo ostati v omarici udeleženca izpita. 

• Stol v sobi za prilagoditve je na voljo za uporabo; izpitni nadzornik ga bo ob pripravi sobe premaknil 

za zaveso. Odvisno od razpoložljivosti bodo na voljo še dodatna miza, stol ali tabure. 

• Zavesa za zasebnost je v obliki črke U in ni namenjena temu, da obda pisalno mizo v sobi. 

• Upoštevajte, da je zavesa nameščena tako, da popolnoma zastira kamero digitalnega videorekorderja 
v sobi za prilagoditve. 

• Zaradi zagotavljanja zasebnosti mora biti zavesa popolnoma zastrta. Palica za zaveso omogoča 

preprosto odstiranje in zastiranje zaves. Palico preprosto primete in z njo premikate zaveso naprej in 

nazaj po karnisi. 

• Ob vsakem vstopu v glavno testno sobo bodo morali udeleženci izpita prestati pregled v skladu z 
običajnimi varnostnimi postopki. 

• Zaradi čistoče in iz vljudnosti do drugih uporabnikov morajo udeleženci izpita prostor za zaveso po 
uporabi za seboj pospraviti oz. počistiti, če karkoli razlijejo. 

• Prostor si bo moralo ves dan deliti več kandidatov. Prostor lahko naenkrat uporablja samo en 
kandidat. Osebje izpitnega centra vam bo pomagalo pri usklajevanju uporabe.  


