Най-важното
накратко
По-долу сме обобщили най-важната информация за POC антигенен тест в Corona Schnelltest
Papenburg. Ако имате допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас в делнични дни между
09:00 и 18:00 ч. на телефон 0491 999 33 04 или на имейл info@apo-experts.com.
С най-добри пожелания
Вашият екип от Corona Schnelltest Papenburg
__________________________________________________________________________________

Подробна процедура
Всички лица, работещи в Meyer Werft, могат да бъдат тествани без предварително записване в
тестовата станция на паркинга при врата 5. Необходимо е само да се регистрирате
предварително в цифров вид. За да направите това, процедирайте по следния начин:

Регистрирайте се еднократно на адрес:
https://meyer.schnelltest-ostfriesland.de

Впоследствие ще получите имейл за регистрация. Моля, разпечатайте
документа за регистрация от прикачения файл в имейла или го запазете на
мобилния си телефон. Моля, представяйте документа на всеки тест (цифров или
разпечатан) и докажете самоличността си с валиден документ за самоличност
(лична карта; карта с печат).
Ще получите личния си резултат от теста в рамките на 20-30 минути след
провеждането му като PDF файл по имейл.
Сканирайте QR кода [с камерата на мобилния си телефон] и се регистрирайте:
https://meyer.schnelltest-ostfriesland.de
Забележка: Възможно е да възникнат проблеми при използване на скенери за QR кодове. Затова
препоръчваме да използвате камерата (функцията за снимки) на мобилния си телефон.

Подробна процедура
Стъпка 1
След като сканирате QR кода или кликнете
върху връзката, ще бъдете пренасочени
директно към уебсайта за регистрация.
При първата стъпка не се изискват никакви
вписвания от ваша страна. Просто кликнете
върху бутона "Absenden und weiter“
(Изпрати и продължи) ❶, за да преминете
към втората стъпка.

❶

Подробна процедура
Стъпка 2
На втората стъпка трябва да депозирате
цялата необходима информация. Моля,
обърнете внимание, че тази регистрация се
изисква само веднъж и е валидна за
всички следващи тестове.

в този раздел можете да посочите дали
искате да прехвърлите последващия
резултат от теста като сертификат в
приложението Corona Warn. "ДА" = ❷;
"Не" = ❸. Първата опция не е
задължителна!
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В този раздел депозирате личните си
данни:
Пол/адрес [Г-н/Г-жа/Диверс]: ❹
Име: ❺
Фамилия: ❻
Адрес на електронна поща:❼ (повторете във
второто поле)

⓬

⓭

Улица: ❽
Номер на къщата: ❾
Пощенски код: ❿
Местожителство: ⓫
Рожден ден (ден / месец / година):⓬
Телефонен номер (мобилен):⓭

Ако номерът на паспорта или личната
карта в сертификата ви е необходим за
трансгранично пътуване, по желание
можете да го въведете тук ⓮.

⓮

⓮

На тази стъпка трябва да се съгласите с
обработката на лични данни. Освен това
можете по желание да решите дали искате
да прехвърлите резултата директно в
приложението LUCA.

⓯

Накрая завършете регистрацията, като
кликнете върху бутона "Absenden“
(Изпрати).

Накрая ще бъдете пренасочени към
страницата за потвърждение и след това
ще получите личния си имейл за
потвърждение по същото време. Моля,
пазете този имейл на сигурно място, за да
можем в бъдеще да ви тестваме
безконтактно, бързо и лесно.

Подробна процедура
Потвърждение по имейл и PDF документ
След успешна регистрация ще получите имейл за
потвърждение на посочения имейл адрес (Паролата е
вашата 8-цифрена дата на раждане: ден/месец/година).
Моля, разпечатайте документа за регистрация от
прикачения файл в имейла или го запазете на мобилния
си телефон. Моля, представяйте документа на всеки тест
(цифров или разпечатан) и докажете самоличността си с
валиден документ за самоличност (лична карта; карта с
печат).

