
  

Udogodnienia dla karmiących Namiot dla karmiących 

Ogólne wytyczne dla kandydatów dotyczące korzystania 

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

najnowsze protokoły COVID19, osoby karmiące z dzieckiem otrzymają do dyspozycji funkcjonalną, 

prywatną przestrzeń przeznaczoną do karmienia piersią. Udostępniając tę przestrzeń mamy na uwadze 

prywatność, która jest dla nas najważniejsza. 

Pomieszczenie obejmuje: 
Namiot prywatny i wygodne krzesło. Namiot prywatny posiada duże, zapinane na zamek błyskawiczny 

drzwi w kształcie litery "T", które zapewniają łatwy dostęp oraz 3-kierunkowe zamknięcie na zamek 

błyskawiczny. Aby zapewnić sobie prywatność, osoba przystępująca do egzaminu musi upewnić się, 

że namiot prywatny jest całkowicie zamknięty. 

Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące sposobu wykorzystania przestrzeni? 

• Namiot prywatny przeznaczony jest wyłącznie do karmienia piersią. Namiot rozkłada się do 

rozmiarów 120 cm x 120 cm x 200 cm (47,24" x 47,24" x 78,74"), dzięki czemu powstaje 

przestronna przestrzeń z górnym oknem zapewniającym dostęp światła i cyrkulację powietrza 

wewnątrz namiotu. 

• Krzesło jest dostępne do użytku; Administrator centrum egzaminacyjnego wniesie je do namiotu 
podczas przygotowywania sali egzaminacyjnej. Dodatkowy stół, krzesłu lub taboret nie będą 
dostępne. 

• Aby zapewnić prywatność, namiot musi być całkowicie zamknięty. Namiot prywatny posiada 
duże, zapinane na zamek błyskawiczny drzwi w kształcie litery "T", które zapewniają łatwy dostęp 
oraz 3-kierunkowe zamknięcie na zamek błyskawiczny. 

• Osoby przystępujące do egzaminu będą musiały zostać poddane kontroli zgodnie z normalnymi 
procedurami bezpieczeństwa za każdym razem, gdy będą wchodzić do głównej sali 
egzaminacyjnej po korzystaniu z namiotu. 

• W celu zachowania czystości i z uwagi na komfort innych użytkowników, osoba przystępująca do 
testu odpowiada za uprzątnięcie wszelkich rozlanych płynów lub innych zanieczyszczeń 
powstałych podczas korzystania z prywatnego namiotu. 

• Jedzenie w namiocie jest niedozwolone, jednak po kontroli kandydat może pić przyniesioną ze 
sobą wodę. 

• Kiedy uczestnik egzaminu rozpoczyna przerwę przeznaczoną na karmienie, może skorzystać z 
telefonu w centrum egzaminacyjnym, aby zadzwonić do opiekuna dziecka. 

• Opiekun może zostać wpuszczony tylko do poczekalni/recepcji. Opiekun nie ma wstępu do 
pomieszczenia socjalnego dla pracowników, pomieszczenia dla administratora centrum 
egzaminacyjnego ani pokoju egzaminacyjnego. 

• Opiekun zostanie poproszony o opuszczenie centrum egzaminacyjnego na czas przedłużonej 
przerwy dla osoby przystępującej do egzaminu. 



• Po zakończeniu karmienia uczestnik egzaminu może skorzystać z telefonu w centrum 
egzaminacyjnym, aby zadzwonić do opiekuna w celu odebrania dziecka. 

• Osoby przystępujące do egzaminu są zachęcane do wzięcia pod uwagę doświadczenia innych osób 

przystępujących do egzaminu i do zminimalizowania zakłóceń w Centrum egzaminacyjnym w 

każdym możliwym stopniu; personelowi Centrum egzaminującego przysługuje w każdym czasie 

prawo żądania usunięcia z Centrum egzaminacyjnego dziecka, które powoduje dyskomfort dla 

innych osób przystępujących do egzaminu.  



 


