
Csak mellszívásra használható, elkülönített fülke 

Általános útmutató vizsgajelöltek számára 

Cél: 

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

protokollok szerint és a rendelkezésre állástól függően – így a legtöbb helyen – biztosítunk egy ilyen 

célra alkalmas elkülönített teret fejés céljából. Ebben a döntésünkben mindenekelőtt az intim szféra 

fontosságának tisztelete vezérelt minket. 

Minden ilyen tér az alábbiakat tartalmazza: 

Egy kényelmes széket és egy elektromos csatlakozó aljzatot. A szoptató anyák hozzák magukkal saját 

mellszívójukat, annak tartozékait és a tisztító eszközöket. Az intim környezet megőrzéséhez a 

vizsgázónak a fejés során az ajtót tökéletesen zárva kell tartania. 

Milyen korlátozások vonatkoznak a fülke használatára? 

• Az intim teret kizárólag mellszíváshoz biztosítjuk, nem pedig a gyermek etetéséhez. 

• A jelöltek kötelesek saját fejőberendezésüket és a lefejt tej összegyűjtéséhez és tárolásához 

szükséges eszközöket magukkal hozni. A lefejt tej tárolásához hűtőszekrény nem áll 

rendelkezésre. 

• A vizsgázók személyes tárgyai, pl. mellszívó és hűtő a vizsga ideje alatt a személyes tárgyak 

számára fenntartott helyen tárolható. Felhívjuk a figyelmet, hogy a vizsgázók kötelesek 

tartóeszközeik belsejét láthatóvá tenni, és azt ellenőrzésre bemutatni annak biztosítására, 

hogy az nem tartalmaz jegyzeteket vagy személyes eszközöket (mobiltelefont, táblagépet, 

stb.), amelyekhez azonban a vizsgaközpont személyzete nem nyúl hozzá. E személyes 

eszközöket a vizsgázók szekrényeiben kell elhelyezni. 

• A fejőfülkében található szék szabadon használható, azt a vizsgaközpont vezetője a fülke 

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

biztosítunk, ha a központban rendelkezésre áll. 

• Kérjük, vegyék figyelembe, hogy digitális video készítésére alkalmas kamera semelyik 

fülkében nem lesz elhelyezve a fejés ideje alatt. 

• A vizsgázókat a fő vizsgaterembe való belépésükkor minden esetben a megszokott biztonsági 

eljárásnak megfelelően ellenőrizzük. 

• A tisztaság érdekében és atér más használói iránti udvariasságból az elfüggönyözött függöny 

használata során kifolyt tej eltávolítása és más rendetlenség megszüntetése a vizsgázó 

feladata. 

• A nap során több vizsgázónak is szüksége lehet a fülkére. Egy adott időpontban csak egyetlen 

jelölt használhatja a fülkét. A fülke használatának összehangolásában a vizsgaközpont 

munkatársai segítenek. 

• A vizsgaközpontban egy adott napon több egynél több szoptató anya is megjelenhet, így az 

érintettek együttműködését kérjük a fülkében töltött idő beosztásához. Azt nem kérjük 

senkitől, hogy mással osztozzon a fülke használatán, csak azt, hogy fogadjon el egy számára 

felajánlott, neki alkalmas időpontot. 


