
Înregistrare  

Puteți scana codul QR de pe cardul de înregistrare sau puteți consulta

 https://gov.uk/enter-lateral-flow-test 

 

1. Acceptați toate cookie-urile, derulați în jos și dați clic pe Start acum 

2. Cine se înregistrează - selectați fie  

Eu 

Altcineva 

Apoi apăsați Continuare 

3. Apoi selectați Continuare fără conectare 

4. Apoi trebuie să INTRODUCEȚI codul de bare unic al testului – derulați în 

jos și faceți clic pe căsuța unde scrie Scanați codul de bare 

 Fiecărui participant i se emite un cod de bare unic (și care apare uneori 

pe cardul de înregistrare) când ajunge să se înregistreze.  

 Scanați acest cod de bare – uneori scanarea este respinsă, însă aveți 

opțiunea de a face o fotografie și de a o încărca.  

În cele din urmă, în cazul în care nu funcționează nici scanarea, nici 

încărcarea fotografiei, aveți posibilitatea de a introduce manual detaliile 

codului de bare în căsuțele care apar pe ecran - a doua oară va trebui să 

confirmați codul. (Cu unele dispozitive Android, a trebuit să renunțăm la 

această etapă și să folosim unul din dispozitivele de înregistrare a 

testării). 

După introducerea codului de bare, apăsați Continuare  

5.  În continuare vi se solicită ID-ul sau numele.    

KTTH 

Când introduceți codul în căsuța relevantă, va apărea cu codul dvs. o 

lista derulantă – selectați și apăsați Continuare  

6.      Când veți efectua testul pentru depistarea coronavirusului? 

 Selectați data corectă ȘI 

https://gov.uk/enter-lateral-flow-test


 Introduceți un număr care să reflecte ora cea mai apropiată ȘI 

 selectați am sau pm, în funcție de ora corespunzătoare 

Apoi apăsați Continuare  

7. Cum vă numiți? 

Introduceți prenumele și numele de familie în căsuțele corespunzătoare 

și apoi apăsați Continuare  

8. Care este data dvs. de naștere? 

 Completați ziua, luna și anul în căsuțele corespunzătoare și apăsați 

Continuare  

9. Care este sexul dvs.? 

Bifați căsuța corespunzătoare „masculin” sau „feminin” și apăsați 

Continuare  

10. Care este originea etnică?  

 Aveți o gamă de opțiuni sau puteți alege „prefer să nu spun” 

Bifați o căsuță, apoi apăsați Continuare  

11. Călătoriți la grădiniță, la locul de muncă sau la o instituție de 

învățământ? 

Aveți o gamă de opțiuni sau puteți alege „prefer să nu spun”  

Bifați o căsuță, apoi apăsați Continuare  

12. Aveți în prezent simptome ale coronavirusului? 

  Bifați „nu” și apăsați Continuare 

13. În ce țară locuiți? 

  Bifați „Anglia” și apăsați Continuare 

14. Care este prima linie a adresei și a codului poștal de la domiciliu? 

  Completați ambele căsuțe și apăsați Continuare  

15. Aveți adresă de e-mail? 



Dacă bifați „da”, vi se va cere să introduceți detaliile, după care veți 

primi un email de confirmare a adresei de email - deci, bifați „da” sau 

„nu” și apăsați Continuare   

16.  Care este numărul dvs. de telefon mobil? 

 Introduceți numărul de telefon mobil în ambele căsuțe și apăsați 

Continuare 

17.  Aveți număr de telefon fix? 

 Vi se sugerează să introduceți „nu” iar apoi apăsați Continuare  

18. Cunoașteți codul dvs. NHS? 

 Vi se sugerează să introduceți „nu” iar apoi apăsați Continuare 

 

Vi se oferă apoi posibilitatea de a verifica răspunsurile - derulați în partea de 

jos și faceți clic pe Salvare și continuare 

 

Verificare de securitate 

Bifați „nu sunt robot” și apăsați Salvare și continuare 

Apoi trebuie să răspundeți la întrebarea care apare în legătură cu 9 fotografii și 

dați clic pe Salvare și continuare  

 

În cele din urmă, ar trebui să obțineți următorul mesaj  

Înregistrarea dvs. a fost  

confirmată 

 

  

 

 

 

 


