Kedves Vizsgázónk!
Fontos számunkra, hogy a decemberi LanguageCert nyelvvizsga során is kiemelt figyelmet fordítsunk a te és
hozzátartozóid, valamint munkatársaink egészségének védelmére.
Iskolánk az alábbi óvintézkedéseket teszi egészségünk megóvásáért:
- A termekben található padokat, kilincseket, wc-t, a gyakran érintett felületeket fertőtlenítjük mielőtt a vizsgázók
bemennek az épületbe, valamint az egyes vizsgarészek között és a szóbeli beszédkészség vizsga során a vizsgázók
között is.
- Kiemelt figyelmet fordítunk a helységek fokozott szellőztetésére.
- A vizsgafelügyelőknek és a vizsga szervezésében részt vevő személyeknek a maszk viselése a folyosón, a közösségi
térben, valamint a vizsga során kötelező (beszédkészség vizsgarészen a kérdező vizsgáztatónak ajánlott).
Kérjük, segíts te is egészségünk megőrzésében az alábbiak betartásával:
- Kérjük, a vizsgára indulás előtt mérd meg a hőmérsékletedet. Láz esetén ne indulj el otthonról. A teendőkről
lentebb olvashatsz.
- A vizsga helyszínére (az épületbe) csak a vizsgázók és a vizsgahely vizsgalebonyolítással kapcsolatos feladatra
megbízott képviselői léphetnek be. A kísérők/hozzátartozók az épületen kívül várhatják meg a vizsgázókat.
- Kérünk, hogy a vizsgáid kezdési időpontja előtt 30 perccel jelenj meg a helyszínen.
Szóbeli vizsgára mindenkinek egyéni időpontot adunk meg, mely jelentősen csökkenti a másokkal való
találkozások számát. Kérünk, hogy a kapott időpontod előtt 30 perccel jelenj meg. Vedd figyelembe, hogy a
biztonság növelése miatt korábban nem engedhetünk be a vizsgahelyszínre.
- Viselj maszkot az épületbe történő belépéskor, valamint a közösségi terekben, és a várakozóteremben,
valamint a beszédértés és írásbeli vizsgák során. A szóbeli beszédkészség vizsgán nem kötelező a maszk
viselése.
- Belépéskor kötelező a lázmérés. Akinek a testhőmérséklete meghaladja a 37,8 Celsius-fokot, nem léphet be a
vizsgahelyszínre.
- Érkezéskor és távozáskor is használd a kihelyezett kézfertőtlenítőket!

- Latex kesztyűt is hozhatsz és viselhetsz, amennyiben szeretnél.
- Hozz magaddal több tollat is, mert tekintettel a helyzetre nem tudsz kérni mástól.
- Az iskola épületében csak a saját termedben vagy a kijelölt várakozóteremben tartózkodhatsz. Ez alól kivételt
képez, ha a mosdóba kell menned, illetve amikor a termet megközelíted a folyosókon.
- Kérjük, mindig tarts legalább 1,5 méter távolságot másoktól.
Kérjük ne gyere el a vizsgára, ha:
1. Jelenleg önkéntes karantén alatt állsz, vagy
2. Kapcsolatba kerültél olyan személlyel, aki feltételezhetően ki volt téve a Covid-19 fertőzésnek
az elmúlt 14 napban, vagy
3. Megfáztál, lázad van, nehéz légzéssel küzdesz, vagy influenzaszerű tüneteid vannak.
Érkezéskor alá is kell írnod egy nyilatkozatot a fenti három állítással kapcsolatban.
Ha bármelyik fenti megállapítás igaz rád, akkor minél előbb írj a LanguageCert Vizsgaközpontnak az
info@languagecert.hu címre. Azok a vizsgázók, akik egészségügyi okokból nem tudnak a vizsgán megjelenni,
halaszthatják a vizsgájukat, melynek díja 4000 Ft. Az erre irányuló kérelmet és a halasztási díjat a vizsgát követő
első munkanap végéig kell elküldeni a fenti email címre.
Köszönjük együttműködésed és sikeres vizsgázást kívánunk! Vigyázzunk egymásra!
Alternative English School vizsgahelyének munkatársai

