Bewijs krijgen van uw COVID-19-vaccinatie
Uw immunisation history statement (verklaring van uw immunisatiegeschiedenis) registreert uw COVID-19-vaccinatiestatus.
De gemakkelijkste manier om uw verklaring te krijgen is online, ofwel via:


uw Medicare online-account via myGov, of



de mobiele app Express Plus Medicare.

Hoe kunt u uw immunisation history statement krijgen?
Door uw Medicare online-account te gebruiken via myGov:
1. Meld u aan bij myGov en selecteer Medicare.
2. Selecteer View statement (verklaring zien) op het tabblad Immunisation history
(immunisatie-geschiedenis).
3. Selecteer uw naam en selecteer vervolgens View history statement (PDF) (verklaring
geschie-denis bekijken).
Door de mobiele app Express Plus Medicare te gebruiken:
1. Log in op de app.
2. Selecteer Immunisation history uit Services (diensten).
3. Selecteer uw naam en selecteer vervolgens View history statement (PDF).
Als u uw immunisation history statement niet online kunt krijgen of hulp nodig hebt, bel dan 1800
653 809.

Als u geen Medicare online-account hebt
U moet Medicare aan uw myGov-account verbinden om uw Medicare-online account in te stellen.
Meld u aan op of maak uw myGov-account aan op my.gov.au
U kunt vervolgens aan Medicare verbinden met ofwel:
 het nummer van uw Medicare-kaart en informatie van uw Medicare-geschiedenis
 een verbindingscode die u van Medicare kreeg.
Ga voor hulp om Medicare aan myGov te verbinden naar servicesaustralia.gov.au/medicare
guides
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Houd uw Medicare-contactgegevens up-to-date
Het is belangrijk dat uw Medicare- contactgegevens up-to-date zijn. U kunt uw gegevens via uw
Medicare online-account of via de mobiele app Express Plus Medicare bekijken en bijwerken.

Als u niet in aanmerking komt voor Medicare of het Department of Veterans’
Affairs (Ministerie van Veteranenzaken, DVA)
U kunt bij ons een Individual Healthcare Identifier (individuele gezondheidszorgidentificatie, IHI)
aanvragen voor een immunisatiesamenvatting via My Health Record (mijn gezondheidsdossier).
Ga voor meer informatie naar servicesaustralia.gov.au/ihi.
Ga voor de meest recente updates en advies over COVID-19 naar australia.gov.au

Voor meer informatie
 bel de Translating and Interpreting Service (TIS National) (vertaal- en tolkendienst) op
131 450 om in uw eigen taal met ons te praten over Medicare-diensten
 ga naar servicesaustralia.gov.au/ihs voor meer informatie in het Engels
 ga naar servicesaustralia.gov.au/yourlanguage, waar u video’s met informatie in uw taal
kunt lezen, beluisteren of bekijken
 bezoek een dienstencentrum.
Opmerking: voor gesprekken van een vaste lijn naar ‘13’-nummers van eender waar in Australië
wordt een vast tarief aangerekend. Dat tarief kan verschillen van de prijs van een plaatselijk gesprek en kan ook variëren tussen aanbieders van telefoondiensten. Gesprekken van een vaste lijn
naar ‘1800’-nummers zijn gratis. Gesprekken van openbare en mobiele telefoons kunnen getimed
worden en duurder zijn.
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