Crearea unui NHS Autentificare
Pentru a accesa serviciul de urmărire și urmărire:

https://www.gov.uk/report-covid19-result

Codul QR va fi localizat aici.
Plasați camera foto sau
utilizați o aplicație de
citire QR, deasupra imaginii
și veți fi dus la site-ul web
sau va apărea un link care vă
oferă acces

Dacă utilizați un dispozitiv mobil, fie scanați codul QR de pe fișa de
testare, fie introduceți adresa de mai sus.

- Introduceți o adresă de e-mail la care aveți acces (de exemplu, e-mailul
școlii)
- Alegeți o parolă (8 caractere și să aveți cel puțin 1 literă mare)
- Ar trebui să primiți apoi un e-mail de la NHS prin care să vă solicitați
confirmarea adresei de e-mail. Dacă acest lucru nu a sosit, verificați emailul spam / nedorit sau reintroduceți adresa de e-mail.

- Odată ce ați făcut acest lucru, vi se va cere să adăugați numărul dvs. de
telefon mobil. Veți primi apoi un cod din 6 cifre pe care trebuie să îl
introduceți în casetă.
- După ce ați făcut acest lucru, ar trebui să fiți înregistrat pe sistemul
NHS Test and Trace.

Înregistrarea unui test
- Unul pe care l-ați conectat și ați creat un cont pe site-ul NHS, puteți
înregistra acum testul de flux lateral.
- Când vi se cere cine este testul, selectați „O școală, un colegiu sau alt
furnizor de educație”.
- Introduceți numele școlii: Liceul Forest (GL14 2AZ)
- Numărul de identificare a benzii de testare este codul de bare care vi se
va oferi împreună cu kitul de testare a debitului lateral. Puteți să
tastați sau să scanați codul de bare cu camera telefonului.
- Urmați instrucțiunile până ajungeți la final și salvați detaliile
testării.

These are the barcodes you will
need for the Strip ID number.

They are all the same, so you only
need to scan or type the number of
one of them.
Acestea sunt codurile de bare de care veți avea nevoie pentru numărul de
identificare a benzii.
Toți sunt aceiași, deci trebuie doar să scanați sau să tastați numărul
unuia dintre ei.

