Przewodnik dla użytkowników

Jak korzystać z aplikacji NYS
Excelsior Pass Scanner
Przewodnik dla użytkowników
korzystających z systemu Android
Niniejszy przewodnik zawiera wyjaśnienia, jak korzystać z aplikacji
NY State Pass Scanner. Postępuj zgodnie z instrukcjami „krok po
kroku”, aby dobrze zrozumieć cały proces, albo użyj spisu treści,
aby szybko przejść do wybranej sekcji.
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Instalacja i uruchomienie NY
Excelsior Pass Scanner

1. Pobierz aplikację NYS Excelsior Pass Wallet
1.1 Przejdź do aplikacji Google Play Store na swoim urządzeniu albo na stronę
Google Play, korzystając z przeglądarki.
1.2 Wprowadź „NYS Excelsior Pass Scanner” w pasku wyszukiwarki.
1.3 Kliknij „Zainstaluj”, aby pobrać aplikację.
1.4 Wyjdź z Play Store.
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2. Uruchom aplikację
2.1 Aby uruchomić aplikację, kliknij ikonę „NYS Scanner”.
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3. Przeczytaj i zaakceptuj warunki
3.1 Po tym, jak włączy się biały ekran powitalny, wyświetlą się warunki.
Przewiń treść, aby przeczytać warunki do końca.
3.2 Po przeczytaniu warunków kliknij zielone kółeczko w celu zaznaczenia
„Akceptuję warunki”. W kółeczku pojawi się haczyk.
3.3 Kliknij „Kontynuuj”, aby przejść do następnego ekranu.
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4. Przeczytaj politykę prywatności
4.1 Wyświetli się powyższy ekran z polityką prywatności. Przewiń, aby
przeczytać całą treść polityki prywatności.
4.2 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat polityki prywatności,
kliknij link „Przeczytaj całą treść polityki prywatności na stronie NY.gov”,
który otworzy stronę internetową w przeglądarce Twojego urządzenia.
Następnie musisz wrócić do aplikacji Pass Scanner, aby kontynuować.
4.3 Aby wrócić do aplikacji Pass Scanner, kliknij przycisk „Wróć” na
swoim urządzeniu.
4.4 Kliknij „Kontynuuj”, aby przejść do następnego ekranu.
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5. Podaj dane przedsiębiorstwa
5.1 Na następnym ekranie zostaniesz poproszony(-a) o wprowadzenie danych
przedsiębiorstwa. Podaj swoje dane identyfikacyjne, używając znaków
angielskich, nawet jeśli korzystasz z przetłumaczonej wersji tej strony.
5.2 Obok pola „Nazwa” kliknij „Pole wymagane” i wprowadź nazwę swojego
przedsiębiorstwa, korzystając z klawiatury ekranowej.
5.3 Obok pola „Rodzaj” kliknij „Wybierz” i wybierz rodzaj przedsiębiorstwa,
który jest najbardziej zbliżony do Twojego przedsiębiorstwa.
5.4 Obok pola „Kod pocztowy” kliknij „Pole wymagane” i wprowadź kod
pocztowy swojego przedsiębiorstwa, korzystając z klawiatury ekranowej.
5.5 Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól na dole ekranu zostanie
aktywowany przycisk „Rozpocznij”; kolor przycisku zmieni się na niebieski.
Kliknij przycisk „Rozpocznij”, aby kontynuować

Instalacja i uruchomienie NY
Excelsior Pass Scanner

5. Podaj dane przedsiębiorstwa
5.6 Jeśli przycisk „Rozpocznij” został dotknięty, ale występują problemy
z wprowadzonymi danymi, wyświetli się komunikat informujący o wszelkich
krokach, które należy wykonać w celu rozwiązania problemów w poszczególnych
polach. W przypadku licznych błędów komunikat wyświetli się przy pierwszym
polu i będzie aktywny, aż problem występujący w danym polu nie zostanie
rozwiązany.
5.7 Po skorygowaniu wprowadzonych danych ponownie kliknij przycisk
„Rozpocznij”, aby kontynuować.
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6. Skonfiguruj aplikację Scanner
6.1 Kliknij „Zezwól na dostęp do aparatu”, aby udzielić aplikacji Scanner
dostępu do aparatu w Twoim telefonie.
6.2 Zostaniesz poproszony(-a) o udzielenie aplikacji zezwolenia na robienie
zdjęć i nagrywanie filmów wideo. Kliknij „Zezwól”, aby kontynuować.
6.3 Teraz możesz rozpocząć skanowanie paszportów.
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6. Skonfiguruj aplikację Scanner
6.4 Jeśli wybrałeś(-aś) „Odmów”, zostaniesz przekierowany(-a) do
poprzedniego ekranu w celu aktywacji dostępu do aparatu.
6.5 Wyświetli się komunikat informujący o odmowie zezwolenia. Kliknij „OK”.
6.6 Ponownie kliknij „Zezwól na dostęp do aparatu”. Zostaniesz ponownie
poproszony(-a) o udzielenie zezwolenia. Kliknij „Zezwól”, aby udzielić dostępu
do aparatu. Uwaga! Jeśli wybierzesz „Nie pytaj ponownie” i klikniesz „Odmów”,
będziesz musiał(a) wyjść z aplikacji i udzielić dostępu w ustawieniach
urządzenia.
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7. Uruchom aplikację
7.1 Kliknij ikonę NYS Scanner, aby uruchomić aplikację.
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8. Zeskanuj paszport
8.1 Poproś gościa o okazanie Excelsior Pass.
8.2 Ustaw swoje urządzenie w takiej pozycji, aby kod QR paszportu był
widoczny w wizjerze.
8.3 Aplikacja odczyta kod QR i poinformuje o statusie Excelsior Pass;
wyświetli się status „Ważny”, „Wygasł”, „Nieważny” lub „Nie znaleziono”.
Więcej informacji o postępowaniu z różnymi statusami znajdziesz w następnej
sekcji: „Co oznaczają statusy Excelsior Pass”. Oprócz tego na górze ekranu
wyświetli się rodzaj paszportu. Dostępne rodzaje Excelsior Pass to paszport
potwierdzający szczepienie przeciw COVID-19, paszport potwierdzający
wykonanie testu PCR w kierunku COVID-19 i paszport potwierdzający
wykonanie testu antygenowego w kierunku COVID-19.
8.4 Kliknij „Skanuj kolejny paszport” i powtórz kroki 2.1–2.3, aby kontynuować
skanowanie paszportów.
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9. Odświeżanie danych aplikacji
Skanowanie niektórych certyfikatów może być niemożliwe, ponieważ od
jakiegoś czasu nie masz połączenia z Internetem. Musisz połączyć się z
Internetem, aby odświeżyć dane.
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10. Ważny
Jeśli zeskanowany paszport jest ważny, musisz zweryfikować swoją tożsamość
poprzez dopasowanie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia wskazanych na
paszporcie do dokumentu ID ze zdjęciem. Zgodnie z wytycznymi stanowymi
dotyczącymi wyjścia z pandemii COVID-19, jeśli nie jest dostępny dokument ID
ze zdjęciem albo Excelsior Pass jest niezgodny z dokumentem ID ze zdjęciem,
należy odmówić wstępu.

11. Wygasł
Jeśli data ważności zeskanowanego paszportu wygasła, należy poinformować
o tym właściciela Excelsior Pass i poprosić go o potwierdzenie, że okazuje
właściwy paszport. W razie braku innego paszportu możesz zaakceptować
alternatywną formę potwierdzenia szczepienia lub negatywnego wyniku testu.
Dopilnuj weryfikacji tożsamości poprzez dopasowanie imienia i nazwiska oraz
daty urodzenia wskazanych na alternatywnym dokumencie do dokumentu ID
ze zdjęciem. Zgodnie z wytycznymi stanowymi dotyczącymi wyjścia
z pandemii COVID-19, jeśli gość nie jest w stanie okazać alternatywnego
dowodu lub zweryfikować swojej tożsamości, należy odmówić wstępu.
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12. Nieważny
Jeśli paszport jest nieważny, oznacza to, że nie występuje on w naszym
systemie albo że posiadasz nieaktualną wersję aplikacji NYS Scanner.
Spróbuj zaktualizować swoją aplikację i ponownie zeskanować paszport.

13. Certyfikat nie jest ważny w stanie
Nowy Jork
Jeśli certyfikat nie jest ważny w stanie Nowy Jork, przyczyny mogą być
następujące: wystawca nie jest obecnie uznawany przez stan Nowy Jork,
wymagany cykl szczepień nie został jeszcze ukończony, wymaganą dawkę
szczepionki przyjęto w ciągu ostatnich 15 dni lub typ szczepionki nie jest
jeszcze zatwierdzony przez Wydział Zdrowia Stanu Nowy Jork (New
York State Department of Health, NYSDOH), który działa zgodnie z
wytycznymi Centrum Kontroli Chorób (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC).
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14. Nie znaleziono
Jeśli paszport nie został znaleziony, oznacza to, że zeskanowany kod QR
nie należy do NYS Excelsior Pass. Kod QR został rozpoznany przez aparat,
ale nie jest to kod paszportu. Taka sytuacja może wystąpić na przykład
w przypadku zeskanowania kodu QR z karty pokładowej.
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15. Uruchom aplikację
Kliknij ikonę NYS Scanner na swoim urządzeniu, aby uruchomić aplikację.
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16. Podgląd polityki prywatności
16.1 Kliknij przycisk „Ustawienia” w prawym górnym rogu ekranu aplikacji Scanner.
16.2 Kliknij „Polityka prywatności”, aby uzyskać podgląd polityki prywatności.
16.3 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat polityki prywatności, kliknij link
„Przeczytaj całą treść polityki prywatności na stronie NY.gov”, który otworzy stronę
internetową w przeglądarce Twojego telefonu.
16.4 Aby wrócić do aplikacji NYS Scanner, kliknij przycisk „Wróć” na swoim
urządzeniu.
16.5 Aby wrócić do ustawień, kliknij czarną strzałkę w lewym górnym rogu ekranu.
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17. Podgląd warunków
17.1 Kliknij strzałkę znajdującą się obok warunków i przewiń, aby przeczytać warunki
do końca.
17.2 Kliknij „Ustawienia”, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
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18. Zmiana języka urządzenia
Chociaż domyślnym językiem NY State Pass Scanner jest angielski, aplikacja obsługuje
również takie języki jak arabski, bengalski, chiński, włoski, koreański, polski, rosyjski
i hiszpański, jeśli Twoje urządzenie obsługuje którykolwiek z wymienionych języków. Aby
zmienić język aplikacji według własnych preferencji, wykonaj poniższe czynności. Uwaga: Jeśli
Twoje urządzenie ma ustawiony inny język, aplikacja Pass Wallet automatycznie przejmie
ustawienia Twojego urządzenia.
18.1 Kliknij ikonę „Ustawienia” na Twoim urządzeniu, aby otworzyć ustawienia.
18.2 Kliknij „System”.
18.3 Kliknij „Języki i wprowadzanie danych”.
18.4 Kliknij „Języki”.
18.5 Kliknij „Dodaj język” i wybierz preferowany język. Potwierdź, że wybrany przez Ciebie
język wyświetla się teraz w „Preferowanej kolejności języków”.
18.6 Kliknij aplikację NYS Wallet, aby otworzyć ją ponownie. Teraz interfejs tekstowy aplikacji
powinien się wyświetlać w wybranym języku.
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19. Zmiana języka aplikacji NY State Excelsior
Oprócz języków obsługiwanych przez urządzenie aplikacja obsługuje również języki kreolski haitański
i jidysz. Aby zmienić język aplikacji według własnych preferencji, wykonaj poniższe czynności.
19.1 Wróć do aplikacji NYS Scanner.
19.2 Kliknij ikonę „Ustawienia”.
19.3 Kliknij „Język”. Zostaniesz przekierowany(-a) do szczegółowego ekranu aplikacji w Ustawieniach
swojego urządzenia.
19.4 Jeśli język aplikacji nie jest Twoim preferowanym językiem, wybierz swój preferowany język
z udostępnionej listy sugerowanych języków.
19.5 Jeśli chcesz wrócić do poprzedniego języka urządzenia, kliknij „Przywróć język aplikacji zgodnie
z ustawieniami urządzenia”.
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20. Wsparcie dla użytkowników tabletów
20.1 Aplikacja NYS Excelsior Pass Scanner jest również dostępna w wersji
na tablet.
20.2 Na tabletach z systemem Android istnieje dodatkowy przycisk „X”, który
możesz kliknąć w celu odrzucenia wyników Excelsior Pass.

