Najważniejsze
w skrócie
Poniżej przedstawiamy w skrócie najważniejsze informacje dotyczące testu antygenowego POC w
Corona Schnelltest Papenburg. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt w dni powszednie w
godzinach 09:00 - 18:00 pod numerem telefonu 0491 999 33 04 lub pod adresem e-mail info@apoexperts.com.
Z wyrazami szacunku
Państwa zespół z Corona Schnelltest Papenburg
__________________________________________________________________________________

Procedura w szczegółach
Wszystkie osoby pracujące w Meyer Werft mogą poddać się testom bez wcześniejszego umówienia w
stacji testowej na parkingu przy Bramie 5. Wymagana jest jedynie wcześniejsza rejestracja
elektroniczna. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
Zarejestruj się jednorazowo na stronie:
https://meyer.schnelltest-ostfriesland.de

Następnie otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o rejestrację. Prosimy o
wydrukowanie dokumentu rejestracyjnego z załącznika do e-maila lub zapisanie go
na telefonie komórkowym. Prosimy o przedstawienie dokumentu podczas każdego
testu (cyfrowego lub drukowanego) oraz o potwierdzenie swojej tożsamości za
pomocą ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty; karta stemplowa).

Swój osobisty wynik testu otrzymasz w ciągu 20-30 minut po zakończeniu testu jako
plik PDF pocztą elektroniczną.
Zeskanuj kod QR [za pomocą aparatu w telefonie komórkowym] i zarejestruj się:
https://meyer.schnelltest-ostfriesland.de
Uwaga: Podczas korzystania ze skanerów kodów QR mogą wystąpić problemy. Dlatego zalecamy korzystanie z
aparatu fotograficznego (funkcja fotografowania) w telefonie komórkowym.

Procedura szczegółowa
Krok 1
Po zeskanowaniu kodu QR lub kliknięciu na
link, zostaniesz przekierowany bezpośrednio
na stronę rejestracji.
W pierwszym kroku nie są wymagane żadne
wpisy z Twojej strony. Wystarczy kliknąć
przycisk "Prześlij i kontynuuj", aby przejść do
drugiego kroku.

❶

Procedura szczegółowa
Krok 2
W drugim kroku musisz wpłacić wszystkie
wymagane informacje. Należy pamiętać, że ta
rejestracja jest wymagana tylko raz i jest
ważna dla wszystkich kolejnych testów.

W tej sekcji możesz określić, czy chcesz
przesłać późniejszy wynik testu w postaci
certyfikatu do aplikacji Corona Warn App.
"TAK" = ❷; "NIE" = ❸. Pierwsza opcja nie
jest wymagana!
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W tej sekcji umieszczasz swoje dane
osobowe:
Płeć/adres [Pan/Pani/Dziecko]: ❹
Imię: ❺
Nazwisko: ❻
Adres e-mail:❼ (powtórzyć w drugim polu)
Ulica: ❽
Numer domu: ❾
Kod pocztowy: ❿
Miejsce zamieszkania: ⓫
Data urodzenia (dzień / miesiąc / rok): ⓬
Numer telefonu (komórkowy): ⓭

Jeżeli numer paszportu lub dowodu
osobistego podany na zaświadczeniu jest
potrzebny w podróży transgranicznej, można
go opcjonalnie wpisać w tym miejscu ⓮.

⓮

⓮

W tym kroku muszą Państwo wyrazić zgodę
na przetwarzanie danych osobowych.
Dodatkowo możesz opcjonalnie zdecydować,
czy chcesz przenieść wynik bezpośrednio do
aplikacji LUCA.

⓯

Na koniec należy zakończyć rejestrację,
klikając przycisk "Prześlij".

Na koniec zostaniesz przekierowany na stronę
z potwierdzeniem, a następnie otrzymasz
swój osobisty e-mail potwierdzający. Prosimy
o zachowanie tego e-maila w bezpiecznym
miejscu, abyśmy mogli w przyszłości
bezproblemowo, szybko i łatwo Cię
przetestować.

Procedura szczegółowa
Potwierdzenie e-mailem i dokument PDF
Po udanej rejestracji otrzymasz e-mail z potwierdzeniem na
podany adres e-mail (hasło to Twoja 8-cyfrowa data
urodzenia: dzień/miesiąc/rok). Prosimy o wydrukowanie
dokumentu rejestracyjnego z załącznika wiadomości e-mail
lub zapisanie go na telefonie komórkowym. Przy każdym
teście prosimy o okazanie dokumentu (cyfrowego lub
wydrukowanego) oraz o potwierdzenie swojej tożsamości za
pomocą ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty,
legitymacja).

