
  

Ιδιωτικός χώρος ατόμων που θηλάζουν μόνο για άντληση 

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 και στις διαθέσιμες τοποθεσίες, προσφέρουμε έναν 

λειτουργικό χώρο για ιδιωτική χρήση, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά για την τεχνητή άντληση 

ανθρώπινου γάλακτος. Παρέχουμε αυτόν τον χώρο με γνώμονα την προστασία της ιδιωτικότητας, η 

οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. 

Κάθε χώρος περιλαμβάνει: 
Άνετο κάθισμα και  ηλεκτρική πρίζα. Τα άτομα που θηλάζουν θα πρέπει να έχουν δικές τους αντλίες 

στήθους, εξαρτήματα σύνδεσης και καθαριστικά μέσα. Προκειμένου να διαφυλάσσεται η ιδιωτικότητα, 

οι εξεταζόμενοι πρέπει να φροντίζουν η πόρτα να παραμένει εντελώς κλειδωμένη κατά τη διάρκεια της 

άντλησης. 

Υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση του χώρου; 

• Ο ιδιωτικός χώρος προορίζεται αποκλειστικά για την άντληση ανθρώπινου γάλακτος και όχι για τη 

σίτιση παιδιού 

• Αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να φέρουν τη δική τους αντλία στήθους, καθώς και τα μέσα 

συλλογής και αποθήκευσης του αντλημένου γάλακτος. Δεν διατίθεται ψυγείο για την 

αποθήκευση του αντλημένου γάλακτος. 

• Τα προσωπικά αντικείμενα των υποψηφίων, δηλαδή η αντλία και το φορητό ψυγείο, μπορούν να 

αποθηκευτούν στον ιδιωτικό χώρο κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Επισημαίνεται ότι θα ζητηθεί 

από τους εξεταζομένους να επιδείξουν για έλεγχο το εσωτερικό τυχόν δοχείων μεταφοράς που 

έχουν μαζί τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν περιέχονται σημειώσεις ή προσωπικές 

συσκευές (κινητά τηλέφωνα, συσκευές tablet κ.λπ.). Ωστόσο, οι υπάλληλοι του εξεταστικού 

κέντρου δεν θα αγγίξουν τα εν λόγω δοχεία. Οι προσωπικές συσκευές θα παραμείνουν στο 

ερμάριο των εξεταζομένων. 

• Το κάθισμα στον ιδιωτικό χώρο είναι διαθέσιμο για χρήση. Ο διαχειριστής του εξεταστικού 

κέντρου θα το μεταφέρει στον ιδιωτικό χώρο κατά την προετοιμασία της αίθουσας. Πρόσθετο 

τραπέζι, κάθισμα ή σκαμνί παρέχονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. 

• Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα υπάρχει ψηφιακή κάμερα καταγραφής βίντεο σε κανέναν ιδιωτικό 

χώρο που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της άντλησης. 

• Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο στο πλαίσιο των τυπικών διαδικασιών 

ασφάλειας κάθε φορά που εισέρχονται στην κύρια αίθουσα εξετάσεων. 

• Για λόγους καθαριότητας και σεβασμού προς τους άλλους χρήστες, οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται 

να καθαρίζουν τυχόν υγρά που χύθηκαν ή άλλα απορρίμματα που προκλήθηκαν κατά τη χρήση 

της διαχωριστικής κουρτίνας. 

• Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η αίθουσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλούς υποψηφίους. 

Μόνο ένας υποψήφιος μπορεί να χρησιμοποιεί την αίθουσα σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Το 

προσωπικό του εξεταστικού κέντρου θα συνδράμει στον συντονισμό της χρήσης της αίθουσας. 



• Μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα άτομα που θηλάζουν στο εξεταστικό κέντρο την ίδια 

ημέρα. Ζητούμε τη συνεργασία σας για τον προγραμματισμό του χρόνου χρήσης του ιδιωτικού 

χώρου. Δεν θα σας ζητηθεί να κάνετε κοινή χρήση του ιδιωτικού χώρου την ίδια χρονική στιγμή, 

αλλά να συμφωνήσετε στο κατάλληλο χρονοδιάγραμμα. 


