En önemli
kısaca
Aşağıda Papenburg'daki Corona hızlı testinde bir POC antijen testi için en önemli bilgileri özetledik.
Herhangi bir sorunuz varsa, bize hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri arasında 0491 999 33 04 numaralı
telefondan veya info@apo-experts.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.
Dan aşk
Corona hızlı test Papenburg'dan ekibiniz
__________________________________________________________________________________

Ayrıntılı olarak süreç
Meyer Werft'te çalışan herkes, 5. kapıdaki otoparkta bulunan test istasyonunda randevusuz olarak
test edilebilir. Gerekli olan tek şey önceden bir dijital kayıttır. Bunu yapmak için aşağıdakileri yapın:
Bir kez kaydolun:
https://meyer.schnelltest-ostfriesland.de

Daha sonra kayıt e-postanızı alacaksınız. Lütfen ekteki kayıt belgesini e-postaya
yazdırın veya belgeyi cep telefonunuza kaydedin. Lütfen her test için belgeyi (dijital
veya basılı) ibraz edin ve kimliğinizi geçerli bir kimlik belgesi (kimlik kartı; damga kartı)
ile kanıtlayın.
Testten sonra, kişisel test sonucunuzu 20-30 dakika içinde PDF dosyası olarak e-posta
ile alacaksınız.
QR kodunu [cep telefonunuzun kamerasıyla) tarayın ve kayıt
olun:https://meyer.schnelltest-ostfriesland.de
Not: QR kod tarayıcıları kullanırken sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle cep telefonunuzda kamerayı (fotoğraf işlevi)
kullanmanızı öneririz.

Ayrıntılı akış
Aşama 1
QR kodunu taradıktan veya bağlantıya
tıkladıktan sonra doğrudan kayıt web sitesine
yönlendirileceksiniz.
İlk adımda, sizin tarafınızdan herhangi bir giriş
yapılması gerekmez. 2. adıma geçmek için
“Absenden und weiter“ ( Gönder ve devam
et) düğmesine ❶ tıklamanız yeterlidir.
❶

Ayrıntılı akış
Adım 2
İkinci adımda, ihtiyacınız olan tüm bilgileri
girmelisiniz. Lütfen bu kaydın yalnızca bir kez
gerekli olduğunu ve tüm takip testleri için
geçerli olduğunu unutmayın.

Bu bölümde, sonraki test sonucunu Corona
Warn uygulamasına sertifika olarak aktarmak
isteyip istemediğinizi belirleyebilirsiniz.
"EVET" = ❷; "Hayır" = ❸. 1. seçenek gerekli
değildir!
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Bu bölümde kişisel verilerinizi saklarsınız:
Cinsiyet / unvan [Bay / Bayan / Çeşitli]: ❹
İlk isim: ❺
Soyadı: ❻
E-posta adresi: ❼ (ikinci alanda tekrarlayın)
Sokak: ❽
Ev numarası: ❾
Posta kodu: ❿
ikamet yeri: ⓫
Doğum günü (gün / ay / yıl): ⓬Telefon
numarası (cep): ⓭

Sınır ötesi seyahat için sertifikadaki pasaport
veya kimlik numarasına ihtiyacınız varsa,
isteğe bağlı olarak buraya girebilirsiniz ⓮.
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Bu adımda, kişisel verilerin işlenmesine izin
vermeniz gerekir. Ayrıca, sonucu doğrudan
LUCA uygulamasına aktarmak isteyip
istemediğinize isteğe bağlı olarak karar
verebilirsiniz.

Son olarak, "Absendn“ (Gönder) düğmesine
tıklayarak kaydı tamamlayın.

Daha sonra onay sayfasına
yönlendirileceksiniz ve aynı zamanda
gelecekte sizi temassız, hızlı ve kolay bir
şekilde test edebilmemiz için güvenli bir
yerde saklamanız gereken kişisel onay epostanızı alacaksınız.

Ayrıntılı akış
E-posta onayı ve PDF belgesit
Başarılı bir şekilde kayıt olduktan sonra, verilen e-posta
adresine bir onay e-postası alacaksınız (şifre 8 haneli doğum
tarihinizdir: gün / ay / yıl). Lütfen ekteki kayıt belgesini epostaya yazdırın veya belgeyi cep telefonunuza kaydedin.
Lütfen her test için belgeyi (dijital veya basılı) ibraz edin ve
kimliğinizi geçerli bir kimlik belgesi (kimlik kartı; damga kartı)
ile kanıtlayın.

