
  

Ατομικό αντίσκηνο για άτομα που θηλάζουν μόνο για θηλασμό 

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, τα άτομα που θηλάζουν που έχουν μαζί το παιδί τους θα 

έχουν στη διάθεσή τους έναν λειτουργικό χώρο για ιδιωτική χρήση, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά για 

θηλασμό. Παρέχουμε αυτόν τον χώρο με γνώμονα την προστασία της ιδιωτικότητας, η οποία είναι 

εξαιρετικά σημαντική για εμάς. 

Κάθε χώρος περιλαμβάνει: 
Ατομικό αντίσκηνο και ένα άνετο κάθισμα. Το ατομικό αντίσκηνο διαθέτει μεγάλη είσοδο με φερμουάρ 

σχήματος «Τ» για εύκολη πρόσβαση και φερμουάρ 3 σημείων. Για την διαφύλαξη της ιδιωτικότητας, οι 

εξεταζόμενοι θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το ατομικό αντίσκηνο είναι εντελώς κλειστό. 

Υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση του χώρου; 

• Το ατομικό αντίσκηνο προορίζεται αποκλειστικά για θηλασμό. Το αντίσκηνο φτάνει σε διαστάσεις 

τα 120 εκ. [47,24”] x 120 εκ. [47,24”] x 200 εκ. [78,74”] και παρέχει ευρυχωρία με παράθυρο στο 

άνω μέρος για να εισέρχεται φως και για κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του. 

• Διατίθεται ένα κάθισμα. Ο διαχειριστής του εξεταστικού κέντρου θα το μεταφέρει μέσα στο 
ατομικό αντίσκηνο κατά την προετοιμασία του χώρου. Δεν διατίθενται πρόσθετο τραπέζι, κάθισμα 
ή σκαμνί. 

• Για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας, το αντίσκηνο πρέπει να είναι εντελώς κλειστό. Το ατομικό 
αντίσκηνο διαθέτει μεγάλη είσοδο με φερμουάρ σχήματος «Τ» για εύκολη πρόσβαση και 
φερμουάρ 3 σημείων. 

• Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο στο πλαίσιο των τυπικών διαδικασιών 
ασφάλειας κάθε φορά που εισέρχονται στην κύρια αίθουσα εξετάσεων μετά τη χρήση του 
αντίσκηνου. 

• 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 του 
ατομικού αντίσκηνου. 

• Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων μέσα στο αντίσκηνο. Ωστόσο, επιτρέπεται η κατανάλωση 
νερού που προμηθεύονται οι υποψήφιοι κατόπιν ελέγχου. 

• Οι εξεταζόμενοι, κατά τη διάρκεια του διαλείμματός τους για θηλασμό, επιτρέπεται να 
χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο του εξεταστικού κέντρου για να καλέσουν τον φροντιστή του 
παιδιού τους. 

• Ο φροντιστής θα επιτρέπεται να εισέρχεται μόνο στον χώρο αναμονής / υποδοχής. Δεν επιτρέπεται 
να εισέρχεται στην αίθουσα ανάπαυσης των υπαλλήλων, την αίθουσα των διαχειριστών του 
εξεταστικού κέντρου ή την αίθουσα εξετάσεων. 

• Ο φροντιστής δεν επιτρέπεται να παραμείνει στο εξεταστικό κέντρο κατά τη διάρκεια του 
παρατεταμένου διαλείμματος του εξεταζομένου. 



• Όταν οι εξεταζόμενοι ολοκληρώσουν τον θηλασμό του παιδιού τους, μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο του εξεταστικού κέντρου για να καλέσουν τον φροντιστή ώστε να 
πάρει το παιδί. 

• Οι εξεταζόμενοι συνιστάται να λαμβάνουν υπόψη την εξεταστική εμπειρία άλλων υποψηφίων 

εξετάσεων και να ελαχιστοποιούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό την πρόκληση τυχόν αναστάτωσης 

στο εξεταστικό κέντρο. Το προσωπικό του εξεταστικού κέντρου μεριμνά ανά πάσα στιγμή για τη 

διακριτική αποχώρηση από το εξεταστικό κέντρο ενός μωρού που προκαλεί αναστάτωση στους 

άλλους υποψηφίους.  



 


