
 
 

Plejeindretning Privatlivstelt til amning Generelle 

retningslinjer for kandidatanvendelse 

Formål: 
Med henblik på at støtte kandidaters velbefindende og behov som forældre kan vi på baggrund af 

seneste COVID19-protokoller tilbyde ammende personer med babyer et funktionelt, 

privatlivsområde til udmalkning af brystmælk. Privatliv er et meget vigtigt, når det gælder dette 

område. 

Hvert område indeholder: 
Et privatlivstelt og en behagelig stol. Et privatlivstelt indeholder en stor ”T”-formet døre med lynlås for 

nem adgang og en 3-vejslynlåslukning. For at sikre folks privatliv skal eksamenskandidaten sikre, at det 

private telt er fuldkommen lukket. 

Er der begrænsninger i forhold til, hvordan området anvendes? 

• Et privatlivstelt er kun beregnet til amning. Teltet kan udvides til 120 x 120 x 200 cm (47.24” x 

47.24” x 78.74”), hvilket giver et stort område med et loftsvindue til lys og luftcirkulation i 

teltet. 

• Der vil være en stol tilgængelig. Eksamensstedet administrator ruller den ind i privatlivsteltet, 

når området indrettes. Der vil ikke være ekstra bord, stol eller skammel tilgængelig. 

• For at sikre privatliv skal teltet lukkes fuldstændigt. Et privatlivstelt indeholder en stor ”T”-

formet døre med lynlås for nem adgang og en 3-vejslynlåslukning. 

• Eksamenskandidater skal inspiceres i henhold til normal sikkerhedsprocedure, hver gang de 

træder ind i det primære eksamenslokale, efter de har brugt teltet. 

• Af renlighedsmæssige årsager og af hensyn til andre brugere er det eksamenskandidaternes  

ansvar at rengøre efter sig, hvis der f.eks. er blevet spildt eller rykket rundt på indretningen ved 

brug af det private telt. 

• Det er ikke tilladt at medbringe mad i teltet, dog kandidaten må gerne drikke vand efter 

inspektion. 

• Når eksamenskandidaten starter sin ammepause, må denne godt bruge eksamensstedets 

telefon til at ringe til barnepasseren. 

• Barnepasseren har kun adgang til vente-/receptionsområdet. Denne har ikke adgang til de 

ansattes pauserum, eksamensstedets administratorrum eller eksamenslokalet. 

• Barnepasseren vil blive bedt om at forlade eksamensstedet ved eksamenskandidatens 

forlængede pause. 

• Når eksamenskandidaten er færdig med at amme, kan eksamenskandidaten bruge 

eksamensstedets telefon til at ringe til barnepasseren, så babyen kan afhentes igen. 

• Eksamenskandidaterne opfordres til hele tiden at tage hensyn til de andre 

eksamenskandidater og for at minimere forstyrre eksamensstedet mindst muligt. 

Eksamensstedets ansatte opfordrer til, at en baby, der skaber forstyrrelser i forhold til de 

andre kandidater, fjernes fra eksamensstedet. 



 


