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ਆਣ COVID-19 ਵਕਸੀਨ ਦਾ ਸਫੂਤ ਰਾਤ ਕਯ
ਤੁ ਹਾਡੀ immunisation history statement ਤੁ ਹਾਡੀ COVID-19 ਟੀਕਾਕਯਨ ਦੀ
ਅਵਸਥਾ ਨੂ ੂੰ ਰਯਕਾਯਡ ਕਯਦੀ ਹ।
ਆਣੀ ਸਟਟਭੈਂਟ ਨੂ ੂੰ ਰਾਤ ਕਯਨ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਯੀਕਾ ਇਹਨਾਾਂ ਰਵਿੱਚੋਂ ਰਕਸ ਨੂ ੂੰ ਔਨਰਾਈਨ ਵਯਤਣਾ ਹ:



myGov ਯਾਹੀਂ ਤੁ ਹਾਡਾ Medicare online ਖਾਤਾ



Express Plus Medicare ਭਫਾਈਰ ਐ।

ਆਣੀ immunisation history statement ਰਕਵੇਂ ਰਾਤ ਕਯਨੀ ਹ
myGov ਯਾਹੀਂ ਆਣ Medicare online ਖਾਤ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਨਾ:
1. myGov ਰਵਿੱਚ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਯ ਅਤ Medicare ਦੀ ਚਣ ਕਯ।
2. Immunisation history ਦੀ ਟਾਈਰ ਉੱਤ, View statement ਦੀ ਚਣ ਕਯ।
3. ਆਣਾ ਨਾਭ ਚੁਣ, ਅਤ ਰਪਯ View history statement (PDF) ਦੀ ਚਣ ਕਯ।
Express Plus Medicare ਭਫਾਈਰ ਐ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਕ:
1. ਐ ਉੱਤ ਰ ਗ-ਔਨ ਕਯ।
2. Services ਤੋਂ Immunisation history ਦੀ ਚਣ ਕਯ।
3. ਆਣਾ ਨਾਭ ਚੁਣ, ਅਤ ਰਪਯ View history statement (PDF) ਦੀ ਚਣ ਕਯ।
ਜ ਤੁ ਸੀਂ ਆਣੀ immunisation history statement ਔਨਰਾਈਨ ਨਹੀਂ ਰ ਸਕਦ, ਜਾਾਂ ਭਦਦ ਦੀ ਰ ੜ ਵਗੀ, ਤਾਾਂ 1800 653 809
ਉੱਤ ਪਨ ਕਯ।

ਜ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕਈ Medicare ਔਨਰਾਈਨ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹ
ਆਣ Medicare ਦਾ ਔਨਰਾਈਨ ਖਾਤਾ ਸਥਾਤ ਕਯਨ ਰਈ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ Medicare ਨੂ ੂੰ ਆਣ myGov ਖਾਤ ਨਾਰ ਰਰੂੰਕ ਕਯਨ ਦੀ ਰ ੜ
ਹ।
my.gov.au ਉੱਤ ਆਣ myGov ਖਾਤ ਰਵਿੱਚ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਯ, ਜਾਾਂ ਇਸ ਨੂ ੂੰ ਫਣਾਓ
ਰਪਯ ਤੁ ਸੀਂ Medicare ਨੂ ੂੰ ਇਹਨਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਇਕ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਕ ਰਰੂੰਕ ਕਯ ਸਕਦ ਹ:
 ਆਣਾ Medicare ਕਾਯਡ ਨੂੰਫਯ ਅਤ ਆਣ Medicare ਦ ਇਰਤਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਯੀ
 Medicare ਦੁ ਆਯਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਰਰੂੰਕ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਕਡ।
Medicare ਨੂ ੂੰ myGov ਨਾਰ ਰਰੂੰਕ ਕਯਨ ਰਵਿੱਚ ਭਦਦ ਵਾਸਤ, servicesaustralia.gov.au/medicareguides ਉੱਤ ਜਾਓ
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ਆਣ Medicare ਦ ਸੂੰਯਕ ਵਯਰਵਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਤਾਜਾ ਯਿੱਖ
ਇਹ ਭਹਿੱਤਵੂਯਣ ਹ ਰਕ ਤੁ ਹਾਡ Medicare ਦ ਸੂੰਯਕ ਵਯਵ ਨਵੀਨਤਭ ਹਣ। ਤੁ ਸੀਂ ਆਣ Medicare ਔਨਰਾਈਨ ਖਾਤ ਜਾਾਂ
Express Plus Medicare ਭਫਾਈਰ ਐ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਕ ਆਣ ਵਯਰਵਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਵਖ ਸਕਦ ਹ ਅਤ ਨਰਵਆ (ਅਿੱਡਟ ਕਯ) ਸਕਦ ਹ।

ਜ ਤੁ ਸੀਂ Medicare ਜਾਾਂ Department of Veterans’ Affairs (DVA) ਵਾਸਤ ਮਗ ਨਹੀਂ ਹ
ਤੁ ਸੀਂ My Health Record ਯਾਹੀਂ ਟੀਕਾਕਯਨ ਦਾ ਸਾਯ ਰ ਣ ਰਈ ਸਾਡ ਕਰੋਂ Individual Healthcare Identifier (IHI) ਦੀ
ਫਨਤੀ ਕਯ ਸਕਦ ਹ। ਵਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਵਾਸਤ servicesaustralia.gov.au/ihi ਉੱਤ ਜਾਓ।
COVID-19 ਦੀ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਤ ਸਰਾਹ ਵਾਸਤ, australia.gov.au ਉੱਤ ਜਾਓ

ਵਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ
 Medicare ਸਵਾਵਾਾਂ ਫਾਯ ਆਣੀ ਬਾਸਾ ਰਵਿੱਚ ਸਾਡ ਨਾਰ ਗਿੱਰ ਕਯਨ ਰਈ Translating and Interpreting Service (TIS
National) ਨੂ ੂੰ 131 450 ਉੱਤ ਪਨ ਕਯ
 ਅੂੰਗਯਜੀ ਰਵਿੱਚ ਵਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਵਾਸਤ servicesaustralia.gov.au/ihs ਉੱਤ ਜਾਓ
 servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ਉੱਤ ਜਾਓ, ਰਜਿੱਥ ਤੁ ਸੀਂ ਆਣੀ ਬਾਸਾ ਰਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਯੀ ੜਹ ਸਕਦ ਹ, ਸੁਣ
ਸਕਦ ਹ ਜਾਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਖ ਸਕਦ ਹ
 ਰਕਸ ਸਵਾ ਕੇਂਦਯ ਰਵਖ ਜਾਓ।
ਨ ਟ ਕਯ: ਤੁ ਹਾਡ ਘਯੋਂ ਆਸਟਰ ਰੀਆ ਰਵਿੱਚ ਰਕਧਯ ਵੀ '13' ਨੂੰਫਯਾਾਂ ਉੱਤ ਕੀਤ ਪਨਾਾਂ ਵਾਸਤ ਇਕ ਰਨਸਰਚਤ ਦਯ ਨਾਰ ਬੁ ਗਤਾਨ ਰਰਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।
ਇਹ ਦਯ ਰਕਸ ਸਥਾਨਕ ਪਨ ਦੀ ਕੀਭਤ ਤੋਂ ਵਿੱਖਯੀ ਹ ਸਕਦੀ ਹ, ਅਤ ਟਰੀਪਨ ਸਵਾ ਰਦਾਰਤਆਾਂ ਰਵਚਕਾਯ ਵੀ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਹ ਸਕਦੀ ਹ। ਤੁ ਹਾਡ
ਘਯੋਂ '1800' ਨੂੰਫਯਾਾਂ ਉੱਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਪਨ ਕਾਰਾਾਂ ਭੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਅਤ ਭਫਾਈਰ ਫ਼ਨਾਾਂ ਤੋਂ ਪਨ ਕਾਰਾਾਂ ਵਾਸਤ ਸਭੇਂ ਦ ਰਹਸਾਫ ਨਾਰ ਅਤ
ਉੱਚੀ ਦਯ ਉੱਤ ਬੁ ਗਤਾਨ ਰਰਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।
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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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