Dapatkan bukti vaksinasi COVID-19 Anda
Immunisation history statement Anda mencatat status
vaksinasi COVID-19 Anda.
Cara termudah untuk mendapatkan pernyataan Anda adalah secara online dengan menggunakan:

•

akun Medicare online melalui myGov

•

app mobile Express Plus Medicare

Bagaimana mendapatkan immunisation history statement Anda
Menggunakan akun Medicare online Anda melalui myGov:
1. Masuk myGov dan pilih Medicare.
2. Di Immunisation history, pilih View statement.
3. Pilih nama Anda, lalu pilih View history statement (PDF).
Menggunakan app mobile Express Plus Medicare:
1. Masuk app.
2. Pilih Immunisation history dari Services.
3. Pilih nama Anda, lalu pilih View history statement (PDF).
Jika Anda tidak bisa mendapatkan immunisation history statement Anda secara online atau butuh
bantuan, telepon 1800 653 809.

Jika tidak memiliki akun online Medicare
Anda perlu menghubungkan Medicare dengan akun myGov Anda untuk menyiapkan akun online
Medicare Anda.
Masuk, atau buat, akun myGov Anda di my.gov.au
Anda kemudian dapat menghubungkan Medicare menggunakan:
•

nomor kartu Medicare Anda dan informasi dari riwayat Medicare Anda

•

kode penghubung yang dikeluarkan oleh Medicare.

Untuk bantuan menghubungkan Medicare dengan myGov, kunjungi
servicesaustralia.gov.au/medicareguides

Selalu perbarui rincian kontak Medicare Anda
Penting bahwa rincian kontak Medicare Anda selalu diperbarui. Anda dapat melihat dan
memperbarui rincian Anda menggunakan akun online Medicare Anda atau app mobile Express
Plus Medicare.
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Jika tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Medicare atau Department of
Veterans’ Affairs (DVA)
Anda dapat meminta Individual Healthcare Identifier (IHI) dari kami untuk mendapatkan ringkasan
imunisasi melalui My Health Record. Kunjungi servicesaustralia.gov.au/ihi untuk informasi lebih
lanjut.
Untuk pembaruan dan saran COVID-19, kunjungi australia.gov.au

Untuk informasi lebih lanjut
•

telepon Translating and Interpreting Service (TIS National) (Layanan Terjemahan dan Juru
Bahasa) di 131 450 untuk bicara dengan kami di bahasa Anda tentang layanan Medicare

•

kunjungi servicesaustralia.gov.au/ihs untuk informasi lebih lanjut dalam bahasa Inggris

•

kunjungi servicesaustralia.gov.au/yourlanguage di mana Anda dapat membaca,
mendengarkan, atau menonton video dengan informasi dalam bahasa Anda.

•

kunjungi pusat layanan.

Catatan: panggilan dari telepon rumah Anda ke nomor ‘13’ dari mana saja di Australia dikenai
biaya tetap. Tarif itu dapat bervariasi dari tarif panggilan lokal dan juga dapat bervariasi antara
penyedia layanan telepon. Panggilan ke nomor ‘1800’ dari telepon rumah Anda gratis. Panggilan
dari telepon umum dan ponsel dapat dihitung waktunya dan dikenakan biaya yang lebih tinggi.
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