A legfontosabb
röviden
Az alábbiakban összefoglaltuk a Corona Schnelltest Papenburgnál végzett POC antigénvizsgálat
legfontosabb információit. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon hozzánk hétköznapokon
09:00 és 18:00 között a 0491 999 33 04-es telefonszámon vagy a info@apo-experts.com e-mail
címen.
Üdvözlettel
A Corona Schnelltest Papenburg csapata
__________________________________________________________________________________

Az eljárás részletei
Minden, a Meyer Werftnél dolgozó személy időpont egyeztetés nélkül vizsgáztatható az 5. kapunál
lévő parkolóban lévő vizsgálóállomáson. Mindössze annyit kell tennie, hogy előzetesen digitálisan
regisztrál. Ehhez a következőképpen járjon el:
Regisztráljon egyszer a következő címen:
https://meyer.schnelltest-ostfriesland.de

Ezt követően megkapja a regisztrációs e-mailt. Kérjük, nyomtassa ki a regisztrációs
dokumentumot az e-mail mellékletéből, vagy mentse el a dokumentumot
mobiltelefonjára. Kérjük, hogy minden vizsgálat alkalmával mutassa be a
dokumentumot (digitálisan vagy nyomtatott formában), és érvényes
személyazonosító okmánnyal (személyi igazolvány; bélyegző kártya) igazolja
személyazonosságát.
Személyes teszteredményét a teszt után 20-30 perccel kapja meg e-mailben PDF
formátumban.
Szkennelje be a QR-kódot [mobiltelefonja kamerájával] és regisztráljon:
https://meyer.schnelltest-ostfriesland.de
Megjegyzés: QR-kód-olvasók használata esetén problémák léphetnek fel. Ezért javasoljuk, hogy használja a
mobiltelefon kameráját (fotó funkció).

Részletes eljárás
1. lépés
A QR-kód beolvasása vagy a linkre való
kattintás után közvetlenül a regisztrációs
weboldalra kerül átirányításra.
Az 1. lépésben az Ön részéről nincs szükség
bejegyzésekre. Csak kattintson a "Küldés és
folytatás" ❶ gombra, hogy eljusson a 2.
lépéshez.
❶

Részletes eljárás
2. lépés
A 2. lépésben minden szükséges információt
be kell fizetnie. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a
regisztráció csak egyszer szükséges, és
minden további vizsgára érvényes.

Ebben a szakaszban adhatja meg, hogy a
későbbi teszteredményt tanúsítványként
kívánja-e átadni a Corona Warn
alkalmazásnak. "IGEN" = ❷; "NEM" = ❸. Az
1. lehetőség nem kötelező!

❷
❸

❹
❺
❼
❽
❿

❾
⓫

⓬

⓭

❻

Ebben a részben helyezi el személyes adatait:
Nem/lakcím [Mr/Mrs/Divers]: ❹
Keresztnév: ❺
Vezetéknév: ❻
E-mail cím:❼ (ismételje meg a második mezőben)
Utca: ❽
Házszám: ❾
Irányítószám: ❿
Tartózkodási hely: ⓫
Születésnap (nap/hónap/év): ⓬
Telefonszám (mobil): ⓭

Ha az igazoláson szereplő útlevél- vagy
személyi igazolványszámra határokon átnyúló
utazás esetén van szüksége, akkor
opcionálisan megadhatja itt ⓮.

⓮

⓮

Ebben a lépésben bele kell egyeznie a
személyes adatok feldolgozásába. Ezenkívül
opcionálisan eldöntheti, hogy az eredményt
közvetlenül a LUCA alkalmazásba kívánja-e
továbbítani.

⓯

Végül fejezze be a regisztrációt a "Küldés"
gombra kattintva.

Végül átirányítjuk Önt a visszaigazoló oldalra,
és ezt követően egyidejűleg megkapja a
személyes visszaigazoló e-mailt. Kérjük, őrizze
meg ezt az e-mailt, hogy a jövőben
elérhetetlenné, gyorsan és egyszerűen
tesztelhessük Önt.

Részletes eljárás
E-mail visszaigazolás és PDF dokumentum
A sikeres regisztrációt követően visszaigazoló e-mailt kap a
megadott e-mail címre (a jelszó az Ön 8 számjegyű születési
dátuma: nap/hónap/év). Kérjük, nyomtassa ki a regisztrációs
dokumentumot az e-mail mellékletéből, vagy mentse el a
dokumentumot mobiltelefonjára. Kérjük, hogy minden egyes
vizsgálatnál mutassa be a dokumentumot (digitális vagy
nyomtatott formában), és érvényes személyazonosító
okmánnyal (személyi igazolvány, bélyegző kártya) igazolja
személyazonosságát.

