Uzyskaj zaświadczenie szczepienia przeciw
COVID-19
Twój immunisation history statement zawiera informacje o
statusie szczepienia przeciw COVID-19.
Najłatwiej jest uzyskać swój wykaz szczepień online za pomocą:


swojego konta Medicare online w witrynie myGov lub



aplikacji mobilnej Express Plus Medicare

W jaki sposób pobrać swój immunisation history statement
Korzystając z konta Medicare online w witrynie myGov:
1. Zaloguj się do myGov, po czym wybierz Medicare.
2. Na kafelku Immunisation history wybierz View statement.
3. Wybierz swoje nazwisko, po czym wybierz View history statement (PDF).
Korzystając z aplikacji mobilnej Express Plus Medicare:
1. Zaloguj się w aplikacji.
2. Wybierz Immunisation history z menu Services.
3. Wybierz swoje nazwisko, po czym wybierz View history statement (PDF).
Jeśli nie możesz uzyskać swojego immunisation history statement online lub potrzebujesz pomocy,
zadzwoń pod numer 1800 653 809.

Jeśli nie masz konta Medicare online
Aby móc utworzyć konto Medicare online, musisz podłączyć Medicare do swojego konta myGov.
Zaloguj się do konta lub stwórz konto myGov na stronie my.gov.au
Możesz wówczas stworzyć łącze z Medicare za pomocą:
 numeru karty Medicare i informacji z przeszłych transakcji Medicare lub
 kodu łączenia wydanego przez Medicare.
Po pomoc z podłączeniem Medicare do myGov, udaj się na stronę
servicesaustralia.gov.au/medicareguides
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Pamiętaj o uaktualnianiu danych kontaktowych w Medicare
Istotne jest, aby twoje dane kontaktowe w Medicare były aktualne. Możesz przeglądać i
uaktualniać swoje dane za pomocą konta Medicare online lub aplikacji mobilnej Express Plus
Medicare.

Jeśli nie przysługują ci świadczenia z Medicare ani z Department of Veterans’
Affairs (DVA)
Możesz wystąpić do nas o wydanie ci Individual Healthcare Identifier (IHI) i uzyskać swój wykaz
szczepień poprzez My Health Record. Po dalsze informacje udaj się na stronę
servicesaustralia.gov.au/ihi.
Po najnowsze aktualizacje i zalecenia w zakresie COVID-19 udaj się na stronę australia.gov.au

Po dalsze informacje
 zadzwoń do Krajowej Służby Tłumaczy (Translating and Interpreting Service, TIS National)
pod numer 131 450, aby porozmawiać z nami na temat usług Medicare we własnym języku
 po dalsze informacje w języku angielskim udaj się na stronę servicesaustralia.gov.au/ihs
 odwiedź stronę servicesaustralia.gov.au/yourlanguage, gdzie możesz przeczytać,
wysłuchać lub obejrzeć filmy wideo z informacjami we własnym języku.
 odwiedź centrum usługowe.
Uwaga: rozmowy z telefonów domowych z numerami „13" gdziekolwiek w Australii naliczane są
według stałej taryfy. Taryfa ta może różnić się od kosztu rozmowy miejscowej oraz różnić się w
zależności od dostawcy usług telekomunikacyjnych. Rozmowy z numerami „1800" z telefonów
domowych są bezpłatne. Opłaty za rozmowy z telefonów publicznych i komórkowych mogą być
naliczane po wyższej cenie i zależeć od długości połączenia.
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