Potwierdzenie testu na COVID-19 dla osób niemających identyfikatora NemID
Osoby niemające duńskiego numeru osobowego (numer CPR) ani identyfikatora NemID mogą sprawdzić wynik testu na
COVID-19 w witrynie Covidresults.dk.
Przed poddaniem się testowi należy w witrynie Covidresults.dk utworzyć profil. Tam można również pobrać lub wydrukować
zaświadczenie potwierdzające wykonanie testu.
Rejestracja użytkownika w witrynie Covidresults.dk przed wykonaniem testu
Aby poddać się testowi w publicznym ośrodku diagnostycznym w Danii, trzeba się zarejestrować jako użytkownik w witrynie
Covidresults.dk.
W celu zarejestrowania się należy wykonać następujące czynności:
• Wpisać adres e-mail na stronie głównej witryny Covidresults.dk. Kliknąć link
aktywacyjny otrzymany w wiadomości e-mail.
• Wpisać imię i nazwisko, narodowość i numer telefonu oraz zaakceptować wymóg
korzystania z witryny internetowej.
• Dodać dodatkową warstwę zabezpieczeń. Wybrać kolejno opcje SMS  „Enable”
(Włącz). Na telefon komórkowy zostanie przesłany SMS z kodem.
• Wybrać łatwe do zapamiętania hasło.
Po zarejestrowaniu się jako użytkownik można przystąpić do testu w ośrodku
diagnostycznym
TestCenter Danmark, a potem sprawdzić wynik w witrynie Covidresults.dk. Nie trzeba
rezerwować terminu testu.
Po przybyciu na test
Przed testem należy przedstawić personelowi ośrodka kod kreskowy z witryny
Covidresults.dk. Kod kreskowy można znaleźć w profilu użytkownika.
Można przynieść ze sobą wydruk kodu kreskowego lub na miejscu zalogować
się w witrynie Covidresults.dk z telefonu komórkowego.
Sprawdzenie wyników testu
Aby sprawdzić wynik testu, należy się zalogować w witrynie
Covidresults.dk.
Zwykle wynik testu można sprawdzić nie później niż 2 dni po
wykonaniu testu. Często wynik testu jest już dostępny
następnego dnia.

Drukowanie lub pobieranie zaświadczenia o wykonaniu testu
W witrynie Covidresults.dk można uzyskać potwierdzenie
poddania się testowi. Po otrzymaniu wyniku testu można pobrać
lub wydrukować zaświadczenie potwierdzające wykonanie testu.
Do wyboru są dwa rodzaje zaświadczeń:
Zaświadczenie z wynikiem testu. Należy wybrać opcję „View
Certificate” (Wyświetl zaświadczenie).
Zaświadczenie bez wyniku testu. Wybrać opcję „Certificate
without test result” (Zaświadczenie bez wyniku testu).

Kontakt
W razie napotkania problemów w witrynie Covidresults.dk
prosimy o kontakt z działem pomocy portalu Sundhed.dk pod adresem
e-mail: covidresultssupport@sundhed.dk
Telefon: 32 42 04 42

