MACEDONIAN

Како да добиете доказ за вашата вакцинација
против COVID-19
Во вашата immunisation history statement (потврда за
историјата на имунизација) е запишан вашиот статус на
вакцинација против COVID-19.
Најлесен начин да ја добиете потврдата е по интернет користејќи ја:



вашата Medicare online сметка преку myGov, или



апликацијата за мобилен телефон Express Plus Medicare.

Како да ја добиете вашата immunisation history statement (потврда
за историјата на имунизација)
Користејќи ја вашата Medicare online сметка преку myGov:
1. Пријавете се (sign in) во myGov и одберете Medicare.
2. Во квадратот Immunisation history, одберете View statement.
3. Одберете го вашето име и потоа одберете View history statement (PDF).
Користејќи ја апликацијата за мобилен телефон Express Plus Medicare:
1. Пријавете се (log on) во апликацијата.
2. Во Services одберете Immunisation history.
3. Одберете го вашето име и потоа одберете View history statement (PDF).
Ако не можете да ја добиете вашата immunisation history statement преку интернет или ви
треба помош, јавете се на 1800 653 809.

Ако немате Medicare интернет сметка
За да отворите Medicare интернет сметка, треба Medicare да го поврзете со вашата myGov
сметка.
Пријавете се (sign in) или отворете (create) ваша myGov сметка на my.gov.au
Потоа може да се поврзете со Medicare користејќи:
 бројот на вашата Medicare карта и податоците од вашата Medicare историја, или
 шифра за поврзување (linking code) добиена од Medicare.
За помош околу поврзување на Medicare со myGov, видете на
servicesaustralia.gov.au/medicareguides
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Ажурирајте ги во Medicare вашите податоци за контакт
Важно е вашите податоци за контакт во Medicare да се точни (ажурирани). Вашите податоци
може да ги видите и ажурирате користејќи ја вашата Medicare интернет сметка или
апликацијата за мобилен телефон Express Plus Medicare.

Ако немате право на Medicare или Department of Veterans’ Affairs
(DVA)
Може од нас да побарате Individual Healthcare Identifier (IHI) за да добиете преглед на
имунизација (immunisation summary) преку My Health Record. За повеќе информации одете
на servicesaustralia.gov.au/ihi.
За најнови ажурирања и известувања за COVID-19 одете на australia.gov.au

За повеќе информации
 јавете се на Translating and Interpreting Service (TIS National) на 131 450 за да разговарате
со нас на вашиот јазик за услугите на Medicare
 одете на servicesaustralia.gov.au/ihs за повеќе информации на англиски
 одете на servicesaustralia.gov.au/yourlanguage каде што можете да читате, слушате или
гледате видеа со информации на вашиот јазик
 посетете центар за услуги.
Забелешка: повиците од домашни телефони на броеви што почнуваат со 13 од каде и да е
во Австралија се наплатуваат по фиксна тарифа. Таа тарифа може да се разликува од
цената на локален разговор и од една до друга телефонска компанија. Повиците на броеви
што почнуваат со 1800 од вашиот домашен телефон се бесплатни. Повиците од јавни
говорници и мобилни телефони може бидат временски ограничени и наплатувани по
повисока тарифа.
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Get proof of your COVID-19 vaccination
Your immunisation history statement records your COVID-19
vaccination status.
The easiest way to get your statement is online using either:



your Medicare online account through myGov



the Express Plus Medicare mobile app.

How to get your immunisation history statement
Using your Medicare online account through myGov:
1. Sign in to myGov and select Medicare.
2. On the Immunisation history tile, select View statement.
3. Select your name, and then select View history statement (PDF).
Using the Express Plus Medicare mobile app:
1. Log on to the app.
2. Select Immunisation history from Services.
3. Select your name, and then select View history statement (PDF).
If you cannot get your immunisation history statement online or need help, call 1800 653 809.

If you do not have a Medicare online account
You need to link Medicare to your myGov account to set up your Medicare online account.
Sign in to, or create, your myGov account at my.gov.au
You can then link Medicare using either:
 your Medicare card number and information from your Medicare history
 a linking code issued by Medicare.
For help linking Medicare to myGov, go to servicesaustralia.gov.au/medicareguides

Keep your Medicare contact details up to date
It is important your Medicare contact details are up to date. You can view and update your details
using your Medicare online account or the Express Plus Medicare mobile app.
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If you are not eligible for Medicare or Department of Veterans’ Affairs
(DVA)
You can request an Individual Healthcare Identifier (IHI) from us to get an immunisation summary
through My Health Record. Go to servicesaustralia.gov.au/ihi for more information.
For the latest COVID-19 updates and advice, go to australia.gov.au

For more information
 call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in your
language about Medicare services
 go to servicesaustralia.gov.au/ihs for more information in English
 go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch videos
with information in your language
 visit a service centre.
Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.
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