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Általános útmutató vizsgajelöltek számára 

 

Cél: 

A jelöltek jó közérzetének biztosításához és szülői feladataik ellátásához a hatályos COVID-19 

protokollok szerint egy ilyen célra alkalmas, elkülönített teret biztosítunk csecsemőjüket szoptató 

anyáknak. Ebben a döntésünkben mindenekelőtt az intim szféra fontosságának tisztelete vezérelt 

minket. 

Minden ilyen tér az alábbiakat tartalmazza: 

Egy intim teret biztosító sátrat és egy kényelmes széket. A sátornak T vonalú, háromirányú zipzárral 

nyíló ajtaja van, amely könnyű ki- és bejárást tesz lehetővé. Az intim környezet megőrzéséhez a 

vizsgázónak a sátor ajtaját teljesen be kell húznia. 

 

Milyen korlátozások vonatkoznak az elkülönített tér használatára? 

• Az intim teret biztosító sátor kizárólag szoptatáshoz használható. Mérete 1,2 m x 1,2 m x 2 m 

(47,24” x 47,24” x 78,74”), amely tágas belső teret nyújt, a tetején levő ablak pedig fényt és 

folyamatos friss levegőt biztosít. 

• A sátorban található szék szabadon használható, azt a vizsgaközpont vezetője a tér 

előkészítésekor helyezi el ott. A széken felül asztalt, további széket vagy ülőkét nem 

biztosítunk. 

• Az intim tér biztosításához a sátrat teljesen be kell zárni. Ajtaja T vonalú, 3 irányban nyitható 

zipzár, amely könnyű ki- és bejárást biztosít. 

• A vizsgázókat a sátor használata után a fő vizsgaterembe való belépésükkor minden esetben 

a megszokott biztonsági eljárásnak megfelelően ellenőrizzük. 

• A tisztaság érdekében és a sátor többi használója iránti udvariasságból a sátor használata 

során kifolyt tej eltávolítása és más rendetlenség megszüntetése a vizsgázó feladata. 

• A sátorba ételt bevinni tilos, a vizsgázó által hozott vizet azonban ellenőrzés után be szabad 

vinni. 

• Amint a vizsgázó megkezdi a szoptatási szünetet, a vizsgaközpont telefonján felhívhatja a 

gyermekre vigyázó személyt. 

• A gyermekre vigyázó személy csak a váróba, illetve a fogadó területre léphet be. A 

munkatársak pihenő szobájába, a vizsgaközpont felügyelő szobájába, illetve a vizsgaterembe 

nem léphet be. 

• A gyermekre vigyázó személyt a vizsgázónak meg kell kérnie, hogy a meghosszabbított szünet 

idejére hagyja el a vizsgaközpontot. 

• A szoptatás befejezésekor a vizsgázó a vizsgaközpont telefonján felhívhatja a gyermekre 

vigyázó személyt, hogy vigye vissza a gyermeket. 



• A vizsgázókat arra kérjük, hogy folyamatosan ügyeljenek vizsgázó társaik nyugalmára, és a 

szükséges legkisebb mértékben zavarják a vizsgaközpontban folyó vizsgát; a vizsgaközpont 

munkatársainak joguk van azt kérni, hogy az olyan csecsemőket, akik megzavarják a nyugodt 

vizsgakörülményeket, vigyék el a vizsgaközpontból. 


