Cel mai important
pe scurt
Mai jos am sintetizat cele mai importante informații pentru un test POC antigen la Corona Schnelltest
Papenburg. Dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să ne contactați în zilele lucrătoare, între
orele 09:00 și 18:00, la numărul de telefon 0491 999 33 04 sau la adresa de e-mail info@apoexperts.com.
Cele mai bune salutări
Echipa dumneavoastră de la Corona Schnelltest Papenburg
__________________________________________________________________________________

Procedura în detaliu
Toate persoanele care lucrează la Meyer Werft pot fi testate fără programare la stația de testare din
parcarea de la poarta 5. Tot ceea ce este necesar este înregistrarea digitală în avans. Pentru a face
acest lucru, procedați după cum urmează:
Înregistrați-vă o singură dată la:
https://meyer.schnelltest-ostfriesland.de

Ulterior, veți primi un e-mail de înregistrare. Vă rugăm să imprimați documentul de
înregistrare din documentul atașat la e-mail sau să îl salvați pe telefonul mobil. Vă
rugăm să prezentați documentul la fiecare test (digital sau tipărit) și să vă dovediți
identitatea prin intermediul unui document de identitate valabil (carte de identitate;
carte de timbru).
Veți primi rezultatul testului personal în termen de 20-30 de minute după test, sub
formă de fișier PDF pe e-mail.
Scanați codul QR [cu camera telefonului mobil] și înregistrați-vă:
https://meyer.schnelltest-ostfriesland.de
Notă: Pot apărea probleme atunci când se utilizează scanere de coduri QR. Prin urmare, vă recomandăm să folosiți
camera (funcția foto) a telefonului mobil.

Procedura detaliată
Pasul 1
După ce scanați codul QR sau faceți clic pe
link, veți fi redirecționat direct către site-ul de
înregistrare.
În prima etapă, nu este necesară nicio intrare
din partea dumneavoastră. Trebuie doar să
faceți clic pe butonul "Absenden und weiter“
(Trimite și continuă) ❶ pentru a ajunge la al
doilea pas.

❶

Procedura detaliată
Pasul 2
În al doilea pas trebuie să depuneți toate
informațiile necesare. Vă rugăm să rețineți că
această înregistrare este necesară doar o
singură dată și este valabilă pentru toate
testele ulterioare.

În această secțiune puteți specifica dacă doriți
să transferați rezultatul testului ulterior sub
formă de certificat în aplicația Corona Warn
App. "DA" = ❷; "NU" = ❸. Prima opțiune
nu este necesară!
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În această secțiune depuneți datele
dumneavoastră personale:
Sex [domnule/doamnă/domnișoară]: ❹
Prenumele: ❺
Numele de familie: ❻
Adresa de e-mail:❼ (se repetă în al doilea câmp)
Strada: ❽
Numărul casei: ❾
Cod poștal: ❿
Reședința:⓫
Ziua de naștere (ziua / luna / anul):⓬
Număr de telefon (mobil):⓭

Dacă aveți nevoie de numărul pașaportului
sau al cărții de identitate de pe certificat
pentru o călătorie transfrontalieră, îl puteți
introduce opțional aici ⓮.

⓮

⓮

În această etapă, trebuie să vă dați acordul
pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal. În plus, puteți decide opțional dacă
doriți să transferați rezultatul direct în
aplicația LUCA.

⓯

În cele din urmă, finalizați înregistrarea
făcând clic pe butonul "Absenden“ (Trimite).

În cele din urmă, veți fi redirecționat către
pagina de confirmare și veți primi e-mailul
personal de confirmare în același timp după
aceea. Vă rugăm să păstrați acest e-mail în
siguranță, astfel încât să vă putem testa fără
contact, rapid și ușor în viitor.

Procedură detaliată
Confirmare prin e-mail și document PDF
După înregistrarea cu succes, veți primi un e-mail de
confirmare la adresa de e-mail furnizată (Parola este data
nașterii din 8 cifre: zi/lună/an). Vă rugăm să imprimați
documentul de înregistrare din atașamentul e-mailului sau să
salvați documentul pe telefonul mobil. Vă rugăm să
prezentați documentul la fiecare test (digital sau tipărit) și să
vă dovediți identitatea printr-un document de identitate
valabil (carte de identitate; carte de timbru).

