
 
 

 

 

 

 

Plejeindretning Privatlivsområde kun til udpumpning 

Generelle retningslinjer for kandidatanvendelse 

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

seneste COVID19-protokoller og tilgængelighed de fleste steder tilbyde et funktionelt, privatlivssted til 

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

Hvert område indeholder: 
En behagelig stol og en stikkontakt. Ammende personer skal medbringe egen brystpumpe, tilkobling 

og rensemidler. For at sikre privatlivet skal eksamenskandidaten sørge for, at døren er fuldstændigt 

lukket under udpumpning. 

Er der begrænsninger i forhold til, hvordan området anvendes? 

• Det private område er kun beregnet til udpumpning og ikke til amning af babyer. 

• Kandidaterne er selv ansvarlige for at medbringe pumpe og udstyr til at indsamle og 

opbevare udpumpet mælk. Der er ikke et køleskab tilgængeligt til opbevaring af udmalket 

mælk. 

• Kandidaternes personlige ejendele, f.eks. pumpe og køleudstyr, kan opbevares på det private 

område under eksamen. Bemærk, at eksamenskandidater vil blive bedt om at vise indhold af 

alle beholdere med henblik på inspektion for at sikre, at de ikke indeholder studienoter eller 

personligt udstyr (mobiltelefoner, taglets osv.), men vil ikke blive udført af eksamensstedets 

ansatte. Personligt udstyr skal forblive i eksamenskandidaternes skab. 

• Stolen på det private område må gerne anvendes. Eksamensstedets administrator ruller den 

ind, når rummet opsættes. Ekstra bord, stol eller skammel er tilgængelige dog med forbehold. 

• Vær opmærksom på, at der ikke er opsat digitalt videokamera, på det private område ved 

udpumpning. 

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

kommer ind i det primære eksamenslokale. 

• 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 forhæng. 

• Det er muligt, at der er flere eksamenskandidater, der skal bruge rummet i løbet af dagen. Der 

må kun være én kandidat ad gangen, der bruger rummet på et givent tidspunkt. 

Eksamensstedets ansatte vil hjælpe med at koordinere i forhold til anvendelse af området. 

• Der kan være mere end én ammende person i eksamenslokalet samtidig, så vi beder jer om at 

samarbejde i forbindelse med planlægningen af tider i forhold til brug af dette private område. 

Du bliver ikke bedt om at dele området med andre, blot om at acceptere egnede tidspunkter. 


