Το πιο σημαντικό
εν συντομία
Παρακάτω έχουμε συνοψίσει τις πιο σημαντικές πληροφορίες για μια εξέταση αντιγόνου POC στο
Corona Schnelltest Papenburg. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί
μας τις καθημερινές μεταξύ 09:00 και 18:00 στο τηλέφωνο 0491 999 33 04 ή στο e-mail info@apoexperts.com.
Με εκτίμηση
Η ομάδα σας από την Corona Schnelltest Papenburg
__________________________________________________________________________________

Διαδικασία λεπτομερώς
Όλα τα άτομα που εργάζονται στη Meyer Werft μπορούν να εξεταστούν χωρίς ραντεβού στο σταθμό
δοκιμών στο χώρο στάθμευσης στην πύλη 5. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να εγγραφείτε
ψηφιακά εκ των προτέρων. Για να το κάνετε αυτό, προχωρήστε ως εξής:
Εγγραφείτε μία φορά στο:
https://meyer.schnelltest-ostfriesland.de

Στη συνέχεια, θα λάβετε το email εγγραφής σας. Εκτυπώστε το έγγραφο εγγραφής
από το συνημμένο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αποθηκεύστε το
έγγραφο στο κινητό σας τηλέφωνο. Παρακαλείστε να προσκομίζετε το έγγραφο σε
κάθε εξέταση (ψηφιακό ή εκτυπωμένο) και να αποδεικνύετε την ταυτότητά σας με
έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, κάρτα σφραγίδας).
Θα λάβετε το προσωπικό σας αποτέλεσμα του τεστ εντός 20-30 λεπτών μετά το τεστ
σε μορφή αρχείου PDF μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σαρώστε τον κωδικό QR [με την κάμερα του κινητού σας τηλεφώνου] και
εγγραφείτε: https://meyer.schnelltest-ostfriesland.de
Σημείωση: Ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα κατά τη χρήση σαρωτών κώδικα QR. Επομένως, συνιστούμε
να χρησιμοποιείτε την κάμερα (λειτουργία φωτογραφίας) του κινητού σας τηλεφώνου.

Λεπτομερής διαδικασία
Βήμα 1

Αφού σαρώσετε τον κωδικό QR ή κάνετε κλικ
στον σύνδεσμο, θα μεταφερθείτε απευθείας
στον ιστότοπο εγγραφής.
Στο 1ο βήμα, δεν απαιτούνται καταχωρίσεις
εκ μέρους σας. Απλά κάντε κλικ στο κουμπί
"Absenden und weiter“ ( Υποβολή και
συνέχιση) ❶ για να φτάσετε στο 2ο βήμα.

❶

Λεπτομερής διαδικασία
Βήμα 2
Στο 2ο βήμα πρέπει να καταθέσετε όλες τις
απαιτούμενες πληροφορίες. Σημειώστε ότι η
εγγραφή αυτή απαιτείται μόνο μία φορά και
ισχύει για όλες τις επόμενες εξετάσεις.

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να καθορίσετε
αν θέλετε να μεταφέρετε το αποτέλεσμα της
δοκιμής ως πιστοποιητικό στην εφαρμογή
Corona Warn App. "ΝΑΙ" = ❷- "Όχι" = ❸. Η
1η επιλογή δεν είναι απαραίτητη!

❷
❸

❹
❺
❼
❽
❿

❻
❾
⓫

Σε αυτό το τμήμα καταθέτετε τα προσωπικά
σας δεδομένα:
Φύλο [κύριος/κυρία/Divers]: ❹
Πρώτο όνομα: ❺
Επώνυμο: ❻
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:❼
(επαναλάβετε στο δεύτερο πεδίο)

⓬

⓭

Οδός:❽
Αριθμός σπιτιού: ❾
Ταχυδρομικός κώδικας: ❿
Κατοικία: ⓫
Γενέθλια (ημέρα / μήνας / έτος):⓬
Αριθμός τηλεφώνου (κινητό):⓭

⓮

Εάν χρειάζεστε τον αριθμό διαβατηρίου ή
δελτίου ταυτότητας στο πιστοποιητικό για
ένα διασυνοριακό ταξίδι, μπορείτε
προαιρετικά να τον καταχωρίσετε εδώ ⓮.

⓮

Σε αυτό το βήμα, πρέπει να συμφωνήσετε με
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Επιπλέον, μπορείτε προαιρετικά
να αποφασίσετε αν θέλετε να μεταφέρετε το
αποτέλεσμα απευθείας στην εφαρμογή
LUCA.

⓯

Τέλος, ολοκληρώστε την εγγραφή κάνοντας
κλικ στο κουμπί "Absenden“ (Υποβολή).

Τέλος, θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα
επιβεβαίωσης και θα λάβετε το προσωπικό
σας email επιβεβαίωσης την ίδια στιγμή στη
συνέχεια. Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το
email ώστε να μπορούμε να σας ελέγξουμε
χωρίς επαφή, γρήγορα και εύκολα στο
μέλλον.

Διαδικασία λεπτομέρειας
Επιβεβαίωση μέσω e-mail & έγγραφο PDF
Μετά την επιτυχή εγγραφή, θα λάβετε ένα e-mail
επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε
δηλώσει (Ο κωδικός πρόσβασης είναι η 8ψήφια ημερομηνία
γέννησής σας: ημέρα/μήνας/έτος). Εκτυπώστε το έγγραφο
εγγραφής από το συνημμένο αρχείο του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή αποθηκεύστε το έγγραφο στο κινητό σας
τηλέφωνο. Παρακαλείσθε να προσκομίζετε το έγγραφο σε
κάθε εξέταση (ψηφιακό ή εκτυπωμένο) και να αποδεικνύετε
την ταυτότητά σας με έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης
(ταυτότητα, κάρτα σφραγίδας).

