Receba um comprovante de sua vacinação contra
COVID-19
Seu immunisation history statement registra sua situação em
relação à vacinação contra COVID-19.
A forma mais fácil de conseguir seu comprovante é online, usando:


sua conta Medicare online através do myGov, ou



o aplicativo para celulares/telemóveis Express Plus Medicare.

Como conseguir seu immunisation history statement
Usando sua conta Medicare online através do myGov:
1. Conecte-se ao myGov e selecione Medicare.
2. No bloco Immunisation history, selecione View statement.
3. Selecione seu nome e depois View history statement (PDF).
Usando o aplicativo para celulares/telemóveis Express Plus Medicare:
1. Conecte-se ao aplicativo.
2. Selecione Immunisation history em Services.
3. Selecione seu nome e depois View history statement (PDF).
Se não conseguir seu immunisation history statement online, ou se precisar de ajuda, ligue para
1800 653 809.

Se não possuir uma conta Medicare online
Você precisa adicionar o Medicare à sua conta myGov para criar sua conta Medicare online.
Conecte-se à sua conta myGov, ou crie uma conta, no endereço my.gov.au
Você pode, então, adicionar o Medicare usando:
 o número do seu cartão Medicare e dados do seu histórico junto ao Medicare, ou
 um código de ligação emitido pelo Medicare.
Para receber ajuda sobre como adicionar o Medicare ao myGov, visite
servicesaustralia.gov.au/medicareguides
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Mantenha seus dados de contato atualizados junto ao Medicare
É importante que seus dados de contato junto ao Medicare estejam atualizados. Você pode
consultar e atualizar seus dados usando sua conta Medicare online ou o aplicativo para
celulares/telemóveis Express Plus Medicare.

Se não tiver direito ao Medicare nem ao Department of Veterans’ Affairs
(DVA)
Você pode nos solicitar um Individual Healthcare Identifier (IHI) para receber um resumo de
imunizações, através do My Health Record. Visite servicesaustralia.gov.au/ihi para mais
informações.
Para as últimas atualizações e orientações em relação à COVID-19, visite australia.gov.au

Para mais informações
 ligue para o Translating and Interpreting Service (TIS National), no número 131 450, para
conversar conosco, em sua língua, sobre os serviços Medicare
 visite servicesaustralia.gov.au/ihs para mais informações em inglês
 visite servicesaustralia.gov.au/yourlanguage, onde poderá ler, ouvir ou assistir a vídeos
com informações em sua língua.
 visite um centro de serviços.
Observação: para chamadas de seu telefone fixo para números ‘13’, a partir de qualquer local na
Austrália, é cobrada uma tarifa fixa. Ela pode ser diferente da tarifa de uma ligação local, e pode
também variar entre os provedores de serviços de telefonia. Ligações de seu telefone fixo para
números ‘1800’ são gratuitas. Ligações de telefones públicos e celulares/telemóveis podem ser
cronometradas, e o valor cobrado pode ser mais alto.
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