
  

Prilagoditev za dojenje s šotorom za zasebnost 

Splošne smernice za uporabo za kandidate 

Namen: 
Ker želimo zagotoviti dobro počutje in podpirati starševske potrebe kandidatov, zagotavljamo doječim 

osebam z otrokom funkcionalen, zasebni prostor, ki je namenjen dojenju in ustreza najnovejšim protokolom 

zaradi covida-19. Pri zagotavljanju tega prostora je na prvem mestu zasebnost. 

Vsak prostor zajema: 
Šotor za zasebnost in udoben stol. Šotor za zasebnost ima velika vrata z zadrgo v obliki črke T za lažji dostop 

in tristransko zapiranje z zadrgo. Zaradi zagotavljanja zasebnosti mora udeleženec izpita poskrbeti, da 

je šotor popolnoma zaprt. 

Ali obstajajo kakšne omejitve glede uporabe prostora? 

• Šotor za zasebnost je namenjen samo dojenju. Šotor se razširi na velikost 120 cm × 120 cm × 200 cm 

(47.24” x 47.24” x 78.74”), zato je prostoren, zgornje okno pa zagotavlja svetlobo in kroženje zraka 

v šotoru. 

• Stol bo na voljo za uporabo; izpitni nadzornik ga bo ob pripravi prostora premaknil v šotor za 
zasebnost. Na voljo ne bo nobena dodatna miza, stol ali tabure. 

• Zaradi zagotavljanja zasebnosti mora biti šotor popolnoma zaprt. Šotor za zasebnost ima velika vrata 
z zadrgo v obliki črke T za lažji dostop in tristransko zapiranje z zadrgo. 

• Po vsaki uporabi šotora bodo morali udeleženci izpita ob vsakem vstopu v glavno testno sobo 
prestati pregled v skladu z običajnimi varnostnimi postopki. 

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

• Hrana v šotoru ni dovoljena, vendar je po pregledu dovoljeno uživati vodo, ki jo s seboj prinese 
kandidat. 

• Ko gre udeleženec izpita na odmor s prilagoditvijo za dojenje, lahko uporabi telefon v testnem centru 
in pokliče skrbnika otroka. 

• Skrbniku je dovoljen le dostop do čakalnice/recepcije. Ne sme vstopiti v sobo za odmor zaposlenih, 
sobo izpitnega nadzornika ali testno sobo. 

• Skrbnik bo moral zapustiti testni center, dokler je udeleženec izpita na podaljšanem odmoru. 

• Ko udeleženec izpita podoji otroka, lahko s telefonom v testnem centru pokliče skrbnika, da pride po 
otroka. 

• Udeležence izpita spodbujamo, da imajo ves čas v mislih druge kandidate in čim bolj omejijo motnje 

v testnem centru; osebje testnega centra si pridržuje pravico, da lahko kadar koli zahteva, da mora 

otrok zapustiti testni center, če moti druge kandidate. 
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