
  

Udogodnienia dla karmiących Prywatne pomieszczenie do odciągania 
mleka 

Ogólne wytyczne dla kandydatów dotyczące korzystania 

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

najnowsze protokoły COVID19 i dostępność w większości lokalizacji, możemy zapewnić funkcjonalne, 

prywatne miejsce przeznaczone do odciągania mleka matki. Udostępniając tę przestrzeń mamy na 

uwadze prywatność, która jest dla nas najważniejsza. 

Pomieszczenie obejmuje: 
Wygodne krzesło i gniazdko elektryczne. Osoby karmiące powinny zaopatrzyć się we własne laktatory, 

przystawki i środki czystości. Aby zapewnić prywatność, osoba przystępująca do egzaminu podczas 

odciągania pokarmu powinna zamknąć drzwi. 

Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące sposobu wykorzystania przestrzeni? 

• Pomieszczenie prywatne jest przeznaczona wyłącznie do odciągania pokarmu, a nie do karmienia 

dziecka 

• Kandydaci są odpowiedzialni za przyniesienie własnego laktatora oraz środków do odciągania i 

przechowywania odciągniętego mleka. Lodówka nie jest dostępna do przechowywania 

odciągniętego mleka. 

• W prywatnym pomieszczeniu podczas egzaminu mogą być przechowywane przedmioty osobiste 

kandydata, np. laktator i chłodziarka. Osoby przystępujące do egzaminu zostaną poproszone o 

pokazanie do kontroli wszystkich przenośnych pojemników, aby upewnić się, że nie zawierają one 

notatek lub urządzeń osobistych (telefonów komórkowych, tabletów, itp.), ale nie zostaną ona 

zabrane przez pracowników centrum egzaminacyjnego. Osobiste urządzenia będą 

przechowywane w szafkach dla uczestników egzaminu. 

• Krzesło w pomieszczeniu prywatnym jest dostępne do użytku; Administrator centrum 

egzaminacyjnego wniesie je do środka podczas przygotowywania sali. Udostępnienie 

dodatkowego stołu, krzesła lub taboretu uzależnione jest od dostępności mebli w centrum 

egzaminacyjnym. 

• Informujemy, że w pomieszczeniu prywatnym podczas odciągania pokarmu nie będą stosowane 

kamery cyfrowe. 

• Osoby przystępujące do egzaminu będą musiały zostać poddane kontroli zgodnie z normalnymi 

procedurami bezpieczeństwa za każdym razem, gdy będą wchodzić do głównej sali 

egzaminacyjnej. 

• W celu zachowania czystości i z uwagi na komfort innych użytkowników, osoba przystępująca do 

egzaminu musi uprzątnąć wszelkie  rozlane płyny lub inne zanieczyszczenia powstałe podczas 

korzystania z zasłony zapewniającej prywatność. 

• Może się zdarzyć, że kilku kandydatów będzie musiało dzielić pomieszczenie w ciągu dnia. W 

danym momencie z pomieszczenia może korzystać tylko jeden kandydat. Personel centrum 

egzaminacyjnego pomoże w koordynacji użytkowania. 



• W tym samym dniu w centrum egzaminacyjnym może być więcej niż jedna osoba karmiąca, 

dlatego prosimy o współpracę przy planowaniu czasu w przestrzeni prywatnej. Osoby karmiące 

nie będą musiały dzielić przestrzeni  w tym samym czasie; prosimy o wybranie dogodnych godzin. 


