Získajte dôkaz o vašom očkovaní proti COVID-19
Váš výpis o histórii očkovania, tzv. immunisation history
statement, zaznamenáva váš štatút očkovania proti COVID-19.
Najľahší spôsob, ako získať výpis o histórii očkovania, je online cez:

•

váš Medicare online account prostredníctvom myGov

•

mobilnú aplikáciu Express Plus Medicare.

Ako získať váš immunisation history statement
Použitím Medicare online account prostredníctvom myGov:
1. Prihláste sa do myGov a zvoľte Medicare.
2. V titulku Immunisation history zvoľte View statement.
3. Zvoľte svoje meno, a potom zvoľte View history statement (PDF).
Použitím mobilnej aplikácie Express Plus Medicare:
1. Prihláste sa do aplikácie.
2. Zvoľte Immunisation history zo služieb Services.
3. Zvoľte svoje meno, a potom zvoľte View history statement (PDF).
Ak nemôžete získať svoj immunisation history statement online, alebo potrebujete pomoc, volajte
na číslo 1800 653 809.

Ak nemáte Medicare online account
Na získanie online účtu pre Medicare, potrebujete prepojiť myGov s Medicare účtom.
Prihláste sa, alebo si vytvorte, váš myGov účet na web stránke my.gov.au
Potom môžete prepojiť Medicare účet použitím:
•

čísla vašej Medicare karty a informácie z vašej histórie použitia služieb Medicare

•

prepájací kód vytvorený Medicare.

Pomoc pri prepojení Medicare k myGov nájdete na servicesaustralia.gov.au/medicareguides

Je potrebné mať na Medicare aktuálne kontakty
Je dôležité, aby boli vaše kontaktné detaily na Medicare tie najčerstvejšie. Pozrieť si, a
aktualizovať, svoje detaily môžete použitím svojho online účtu Medicare alebo mobilnej aplikácie
Express Plus Medicare.
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Ak nemáte nárok na Medicare alebo na Department of Veterans’ Affairs
(DVA)
Môžete si vyžiadať od nás individuálny identifikátor zdravotnej starostlivosti, tzv. Individual
Healthcare Identifier (IHI) aby sme vám poskytli imunizačný súhrn z vášho záznamu My Health
Record. Viac informácií je dostupných na servicesaustralia.gov.au/ihi.
Najčerstvejšie aktualizácie a pokyny ohľadne COVID-19 sú dostupné na australia.gov.au

Ďalšie informácie
•

zavolajte prekladateľskú a tlmočnícku službu Translating and Interpreting Service (TIS
National) na 131 450, kde môžete hovoriť s nami o službách Medicare vo vašom jazyku

•

viac informácií v angličtine nájdete servicesaustralia.gov.au/ihs

•

informácie vo vašom jazyku si môžete prečítať, vypočuť, alebo si pozrieť na vídeach,
nájdete na servicesaustralia.gov.au/yourlanguage

•

navštívte obslužné stredisko.

Poznámka: hovory z vašej domácej linky na čísla ‘13’ z akéhokoľvek miesta v Austrálii sú účtované
pevnou sadzbou. Táto sadzba sa môže odlišovať od sadzby za miestny hovor a tiež sa môže
odlišovať medzi rozličnými poskytovateľmi telefonických služieb. Hovory na čísla ‘1800’ z vašej
domácej linky sú bezplatné. Hovory z verejných a mobilných telefónov môžu byť časované a
účtované vyššou sadzbou.
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