Hanki todistus COVID-19-rokotuksesta
(koronavirusrokotuksesta)
COVID-19-rokotus kirjataan immunisation history statement rokotustodistukseen.
Todistuksen saa helpoimmin verkossa joko


Medicare online -tililtä myGov-sivuston kautta



Express Plus Medicare -mobiilisovelluksesta.

Näin saat immunisation history statement -rokotustodistuksen
Medicare online -tililtä myGov-sivuston kautta:
1. Kirjaudu myGov-sivustolle ja valitse Medicare.
2. Valitse Immunisation history-ruudusta View statement (Tarkastele todistusta).
3. Valitse nimesi ja valitse sitten View history statement (PDF) (Tarkastele rokotustodistusta
pdf-muodossa).
Express Plus Medicare -mobiilisovelluksessa:
1. Kirjaudu sovellukseen.
2. Valitse Services-valikosta Immunisation history (rokotukset).
3. Valitse nimesi ja valitse sitten View history statement (PDF) (Tarkastele rokotustodistusta
pdf-muodossa).
Jos et saa immunisation history statement -rokotustodistusta verkosta tai tarvitset apua, soita
numeroon 1800 653 809.

Jos sinulla ei ole Medicare-tiliä verkossa
Medicare on linkitettävä myGov-tiliin, jotta voi luoda Medicare-tilin verkossa.
Kirjaudu tai luo oma myGov-tilisi osoitteessa my.gov.au
Voit sitten luoda Medicare-linkin käyttämällä joko:


Medicare-kortin numeroa ja Medicare-tietojasi



Medicaren lähettämää linkkitunnusta.

Apua Medicare- ja myGov-sivustojen linkittämiseen saa sivustolta
servicesaustralia.gov.au/medicareguides
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Pidä Medicare-yhteystietosi ajan tasalla
On tärkeää, että Medicare-yhteystietosi ovat ajan tasalla. Voit tarkastella ja päivittää tietojasi joko
Medicare-tililläsi verkossa tai Express Plus Medicare -mobiilisovelluksessa.

Jos et ole oikeutettu Medicareen tai Department of Veterans’ Affairs (DVA) veteraanitukeen
Voit pyytää meiltä Individual Healthcare Identifier (IHI) (yksilöllisen terveystunnuksen), jonka avulla
saat rokotustodistuksen My Health Record -sivustolta. Lisätietoa on sivustolla
servicesaustralia.gov.au/ihi.
Lue viimeisimmät COVID-19-päivitykset ja -ohjeet osoitteesta australia.gov.au

Lisätietoa


soittamalla Translating and Interpreting Service (TIS National) (tulkkipalveluun) 131 450 voit
puhua kanssamme suomeksi Medicare-palveluista



lisätietoa englanniksi on sivustolla servicesaustralia.gov.au/ihs



luettavaa, kuunneltavaa ja katsottavaa tietoa eri kielillä on sivustolla
servicesaustralia.gov.au/yourlanguage



tietoa saa myös käymällä palvelukeskuksessa.

Huom.: puhelut kotipuhelimista missä tahansa Australiassa ‘13’-alkuisiin numeroihin veloitetaan
kiinteähintaisina. Hinta saattaa poiketa paikallispuhelun hinnasta ja voi myös vaihdella
puhelinpalvelujen tarjoajien välillä. Puhelut kotipuhelimista ‘1800’-alkuisiin numeroihin ovat
maksuttomia. Puhelut yleisö- ja matkapuhelimista saatetaan veloittaa keston mukaan kalliimmalla
hinnalla.
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