MALAYALAM

നിങ്ങൾ COVID-19 വാക്സിനനഷൻ എടുത്തതിന്റെ
ന്റതളിവ കരസ്ഥമാക്കുക
നിങ്ങളുടെ immunisation history statement അടെങ്കിൽ COVID-19 digital certificate ഉപയ ോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക്
നിങ്ങളുടെ COVID-19 വോക്സിയനഷൻ
്
സ്റ്റോറ്റസിടെ ടെളിവ് സവന്തമോക്കോവുന്നെോണ്. ഈ ടെളിവ്
കരസ്ഥമോക്കുന്നെിന് നിങ്ങൾ പണടമോന്നുും നൽയകണ്ടെിെ.
ഓൺലൈനിൈൂടെ ചുവടെ പറ ുന്ന മോർഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഉപയ ോഗിച്ചോണ് ഈ യസ്റ്ററ്റ്്ടമെ അടെങ്കിൽ
്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏറ്റവുും എളുപ്പത്തിൽ കരസ്ഥമോക്കോൻ കഴി ുന്നെ്:
•

നിങ്ങളുടെ myGov അക്കൗണ്ട്

•

Express Plus Medicare (എക്സ്
് ്പ്പസ് പ്ലസ് ടമഡിടക

ർ) ആപ്പിൈൂടെ.

നിങ്ങളുടെ യസ്റ്ററ്റ്്ടമെ അടെങ്കിൽ
്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കരസ്ഥമോക്കുന്നെിന് നിങ്ങളുടെ വോക്സിയനഷൻ
്
ദോെോവ് നിങ്ങളുടെ വോക്സിയനഷനുകടള
്
കുറിച്ച് Australian Immunisation Register-ൽ റിയപ്പോർട്ട്
ടചയേണ്ടെുണ്ട്. ഇെിന് 10 ദിവസും വടര സമ ും എെുയത്തക്കുും.
ഓസ്യപ്െൈി ൻ ഇമ്മ്യൂലണയസഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ യരഖടപ്പെുത്തി ിട്ടുള്ള എെോ
വോക്സിയനഷനുകളുും
്
നിങ്ങളുടെ immunisation history statement-ൽ കോണിക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ COVID-19 digital certificate നിങ്ങളുടെ COVID-19 വോക്സിയനഷനുകൾ
്
മോപ്െയമ
കോണിക്കുക ുള്ളു. ഓസ്യപ്െൈി
ിൽ ഉപയ ോഗിക്കുന്നെിന് അുംഗീകോരും ൈഭിച്ച വോക്സിടെ
്
ആവശ്യമോ എെോ യഡോസുകളുും നിങ്ങൾ സവീകരിച്ച യശ്ഷും നിങ്ങ്ൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോണോൻ കഴി ുും.

നിങ്ങൾക്ക Medicare ലഭിക്കാൻ നയാഗ്യതയുന്റെങ്കിൽ, നിങ്ങളുന്റട
immunisation history statement അന്റെങ്കിൽ COVID-19 digital certificate
കരസ്ഥമാനക്കെത എങ്ങന്റന
myGov ഉപയ

ോഗിച്ച്:

1.

നിങ്ങളുടെ myGov അക്കൗണ്ടിയൈക്ക് ലസനിൻ ടചേുക.

2.

Proof of COVID-19 vaccination കവിക്ക് ൈിങ്ക് െിരടെെുക്കുക.

3.

നിങ്ങളുടെ യപര് െിരടെെുക്കുക, െുെർന്ന് View immunisation history statement (PDF)
അന്റെങ്കിൽ View COVID-19 digital certificate (PDF) െിരടെെുക്കുക.

Express Plus Medicare ടമോലൈൽ ആപ്പ് ഉപയ

ോഗിച്ച്:

1.

ആപ്പിയൈക്ക് ലസനിൻ ടചേുക.

2.

Services-ൽ നിന്ന് Immunisation history െിരടെെുക്കുക.

3.

നിങ്ങളുടെ യപര് െിരടെെുക്കുക, െുെർന്ന് View immunisation history statement അന്റെങ്കിൽ
View COVID-19 digital certificate െിരടെെുക്കുക.

നിങ്ങളുടെ immunisation history statement ഓൺലൈൻ കരസ്ഥമോക്കോൻ കഴിെിടെങ്കിയൈോ
അടെങ്കിൽ സഹോ ും ആവശ്യമുടണ്ടങ്കിയൈോ, 1800 653 809 എന്ന നമ്പരിൽ വിളിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ COVID-19 digital certificate ഒരു ഡിജിറ്റൽ വോൈറ്റിയൈക്ക് യചർക്കൽ
നിങ്ങളുടെ COVID-19 digital certificate ഇനിപ്പറ ുന്നവ ിൽ ഒന്ന് ഉപയ
അടെങ്കിൽ Google Pay- ിൽ യചർക്കോൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴി ുും:
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•
•

Express Plus Medicare (എക്സ്
് ്പ്പസ് പ്ലസ് ടമഡിടക ർ) ആപ്പിൈൂടെ
നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിടൈ ഒരു പ്ൈൗസർ ഉപയ ോഗിച്ച് myGov-ൈൂടെ നിങ്ങളുടെ Medicare
ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ടിൈൂടെ.

നിങ്ങൾ Express Plus Medicare ടമോലൈൽ ആപ്പ് ഉപയ
1.
2.
3.

2.
3.
4.
5.

ോടണങ്കിൽ:

Services-ൽ നിന്ന് Immunisation history െിരടെെുക്കുക.
നിങ്ങളുടെ നേര െിരടെെുക്കുക, െുെർന്ന് View COVID-19 digital certificate
െിരടെെുക്കുക.
Google Pay- ക്കോ
്്
ി ഒന്നുകിൽ Add to Apple Wallet അടെങ്കിൽ Save to
phone െിരടെെുക്കുക.

myGov ഉപയ
1.

ോഗിക്കുക

ോഗിച്ച് നിങ്ങളുെ് Medicare ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ടിൈൂടെ:

നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിടൈ ഒരു പ്ൈൗസർ ഉപയ ോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ myGov അക്കൗണ്ടിയൈക്ക്
ലസനിൻ ടചേുക.
Medicare െിരടെെുക്കുക.
ഇമ്മ്യൂലണയസസഷൻ ഹിസ്റ്ററി ലെൈിടൈ View immunisation history െിരടെെുക്കുക.
നിങ്ങളുടെ നേര െിരടെെുക്കുക.
Google Pay- ക്കോ
്്
ി ഒന്നുകിൽ Add to Apple Wallet അടെങ്കിൽ Save to
phone െിരടെെുക്കുക.

നിങ്ങൾ ഒരു iOS ഉപകരണമോണ് ഉപയ ോഗിക്കുന്നടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് Safari അടെങ്കിൽ Chrome
പ്ൈൗസറുകൾ ഉപയ ോഗിക്കോവുന്നെോണ്. നിങ്ങൾ ഒരു Android ഉപകരണമോണ്
ഉപയ ോഗിക്കുന്നടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ Chrome പ്ൈൗസർ ഉപയ ോഗിയക്കണ്ടെുണ്ട്.

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു Medicare online അക്കൗണ്ട് ഇടെങ്കിൽ
നിങ്ങളുടെ Medicare online അക്കൗണ്ട് സജ്ജീകരിക്കോൻ, നിങ്ങളുടെ Medicare നിങ്ങളുടെ myGov
അക്കൗണ്ടുമോ ി ൈിങ്ക് ടചയേണ്ടെുണ്ട്.
my.gov.au എന്ന ടവൈ്്ലസറ്റിയൈക്ക് ലസനിൻ ടചേുകയ
അക്കൗണ്ട് സൃഷ്്െിക്കുകയ ോ ടചേുക
അെിടന െുെർന്ന് ഇനിപ്പറ
ടചേോവുന്നെോണ്:

ോ, അടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ myGov

ുന്നെിൽ ഏടെങ്കിൈുും മോർഗ്ഗും ഉപയ

ോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് Medicare ൈിങ്ക്

•

നിങ്ങളുടെ Medicare കോർഡ് നമ്പരുും Medicare ചരിപ്െത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവരവുും

•

യഫോണിൈൂടെയ ോ അടെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് ടസെയറോ മുയഖന ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക്
നൽകി ഒരു ൈിങ്ക് ടചേൽ യകോഡ്.

Medicare myGov-മോ ി ൈിങ്ക് ടചേുന്നെിനുള്ള സഹോ
എന്നെിയൈക്ക് യപോകുക

ത്തിനോ

ി, servicesaustralia.gov.au/medicareguides

നിങ്ങൾക്ക Medicare ലഭിക്കാൻ നയാഗ്യതയുന്റെങ്കിൽ, നിങ്ങളുന്റട
immunisation history statement അന്റെങ്കിൽ COVID-19 digital certificate
ഓൺലലനിൽ കരസ്ഥമാനക്കെത എങ്ങന്റന
നിങ്ങളുടെ immunisation history statement അടെങ്കിൽ COVID-19 digital certificate ഓൺലൈനിൈൂടെmyGov
അക്കൗണ്ട് മുയഖന Individual Healthcare Identifiers (IHI) service-ൈൂടെ കരസ്ഥമോക്കോവുന്നെോണ്.
നിങ്ങളുടെ െിരിച്ചറി ൽ സ്ഥിരീകരിക്കോൻ നിങ്ങളുടെ ചുവടെ നൽകി ിരിക്കുന്ന െിരിച്ചറി
യരഖകളിൽ ഒന്നിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ വിവരും നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽയകണ്ടെുണ്ട്:
o
o

ഒരു സോധുെ ുള്ള ഓസ്്യപ്െൈി ൻ വിസയ ോെ് കൂെി
നിങ്ങളുടെ ഓസ്്യപ്െൈി ൻ ലപ്െവർ ലൈൻസൻസ്.

ൽ

നിങ്ങളുടെ പോസ്്യപോർട്ട്
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ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ െിരിച്ചറി ൽ സ്ഥിരീകരിച്ച് കഴിെോൽ, നിങ്ങളുടെ വിശ്ദോുംശ്ങ്ങൾ
ഉപയ ോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ IHI സൃഷ്്െിക്കുും. നിങ്ങളുടെ myGov account-മോ ുും ഞങ്ങൾ IHI service
ൈിങ്ക് ടചേുും. െുെർന്ന് നിങ്ങളുടെ immunisation history statement അടെങ്കിൽ COVID-19 digital certificate
കോണുന്നെിനുും നിങ്ങൾക്ക് the IHI service ഉപയ ോഗിക്കോവുന്നെോണ്:
1.

നിങ്ങളുടെ myGov അക്കൗണ്ടിയൈക്ക് ലസനിൻ ടചേുക.

2.

Proof of COVID-19 vaccination കവിക്ക് ൈിങ്ക് െിരടെെുക്കുക.

3.

നിങ്ങളുടെ യപര് െിരടെെുക്കുക, െുെർന്ന് View immunisation history statement (PDF)
അന്റെങ്കിൽ View COVID-19 digital certificate (PDF) െിരടെെുക്കുക.

myGov മുയഖന IHI service ഉപയ ോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെCOVID-19 digital certificate ഒരു ഡിജിറ്റൽ
വോൈറ്റിയൈക്ക് യചർക്കോവുന്നെോണ്.
My Health Record മുയഖന ുും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ COVID-19 വോക്്സിയനഷൻ ടെളിവിടെ ഒരു
പകർപ്പ് കരസ്ഥമോക്കോവുന്നെോണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക
•

Medicare യസവനങ്ങടള കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭോഷ ിൽ ഞങ്ങളുമോ ി സുംസോരിക്കോൻ 131 450
എന്ന നമ്പറിൽ Translating and Interpreting Service-ൽ (TIS National) വിളിക്കുക

•

ഇുംഗ്ലീഷിൈുള്ള കൂെുെൽ വിവരങ്ങൾക്ക് servicesaustralia.gov.au/covidvaccineproof
സന്ദർശ്ിക്കുക

•

നിങ്ങളുടെ ഭോഷ ിൈുള്ള വിവരങ്ങൾ വോ ിക്കോനുും, യകൾക്കോനുും, വീഡിയ
servicesaustralia.gov.au/yourlanguage സന്ദർശ്ിക്കുക

•

ഏറ്റവുും പുെി COVID-19 അപ്്യഡറ്റുകൾക്കുും ഉപയദശ്ങ്ങൾക്കുും, australia.gov.au
സന്ദർശ്ിക്കുക

•

ഒരു സർവീസ് ടസെർ സന്ദർശ്ിക്കുക.

ോ കോണോനുും

കുറിപ്പ്: നിങ്ങളുടെ യഹോും യഫോണിൽ നിന്ന് ഓസ്്യപ്െൈി
ിടൈ എവിടെ നിന്നുും ‘13’്
നമ്പറുകളിയൈക്കുള്ള യകോളുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിെ നിരക്കിൽ നിരക്ക് ഈെോക്കുന്നു. ആ നിരക്ക് ഒരു
പ്പോയദശ്ിക യകോളിടെ നിരക്കിൽ നിന്ന് വയെയോസടപ്പെോും മോപ്െമെ വയെയസ്്െ ടെൈിയഫോൺ യസവന
ദോെോക്കളുടെ നിരക്കുും വയെയോസടപ്പെോും. നിങ്ങളുടെ യഹോും യഫോണിൽ നിന്നുും ‘1800’്
നമ്പറുകളിയൈക്കുള്ള യകോളുകൾ സൗജനയമോണ്. ടപോെു യഫോണുകളിൽ നിന്നുും ടമോലൈൽ
യഫോണുകളിൽ നിന്നുമുള്ള യകോളുകൾ സമ നി പ്ന്തിെമോയ ക്കോും, മോപ്െമെ ഉ ർന്ന നിരക്ക്
ഈെോക്കുക ുും ടച യെക്കോും.
്്
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Get proof of your COVID-19 vaccination
You can get proof of your COVID-19 vaccination status through your immunisation history
statement or COVID-19 digital certificate. You do not have to pay to get this proof.
The easiest way to get your statement or certificate is online using either:
•

your myGov account

•

the Express Plus Medicare mobile app.

Your vaccination provider needs to report your vaccinations to the Australian Immunisation
Register before you can get your statement or certificate. This can take up to 10 days.
Your immunisation history statement shows all of the immunisations you have had that are
recorded on the Australian Immunisation Register.
Your COVID-19 digital certificate only shows your COVID-19 vaccinations. You will be able to see
your digital certificate after you have had all required doses of a vaccine that has been approved
for use in Australia.

How to get your immunisation history statement or COVID-19
digital certificate if you are eligible for Medicare
Using myGov:
1. Sign in to your myGov account.
2. Select the Proof of COVID-19 vaccination quick link.
3. Select your name, and then View immunisation history statement (PDF) or View
COVID-19 digital certificate (PDF).
Using the Express Plus Medicare mobile app:
1. Sign in to the app.
2. Select Immunisation history from Services.
3. Select your name, and then View immunisation history statement or View COVID-19
digital certificate.
If you cannot get your immunisation history statement online or need help, call 1800 653 809.

Adding your COVID-19 digital certificate to a digital wallet
You can add your COVID-19 digital certificate to your Apple Wallet or Google Pay using either:
•
•

the Express Plus Medicare mobile app
your Medicare online account through myGov using a browser on your device.

If you are using the Express Plus Medicare mobile app:
1. Select Immunisation history from Services.
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2. Select your name, then View COVID-19 digital certificate.
3. Select either Add to Apple Wallet or Save to phone for Google Pay.
If you are using your Medicare online account through myGov:
1.
2.
3.
4.
5.

Sign in to your myGov account using a browser on your device.
Select Medicare.
Select View immunisation history on the Immunisation history tile.
Select your name.
Select either Add to Apple Wallet or Save to phone for Google Pay.

If you are using an iOS device, you can use the Safari or Chrome browsers. If you are using an
Android device, you need to use the Chrome browser.

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 we have given you either over the phone or at a service centre.

For help linking Medicare to myGov, go to servicesaustralia.gov.au/medicareguides

How to get your immunisation history statement or COVID-19
digital certificate online if you are not eligible for Medicare
You can get your immunisation history statement or COVID-19 digital certificate online using the
Individual Healthcare Identifiers (IHI) service through your myGov account.
You need to give us details from one of the following identity documents to verify your identity:
o
o

your passport, with your valid Australian visa
your Australian driver licence.

Once we have verified your identity, we will use your details to create your IHI. We will also link the
IHI service to your myGov account. Then you can use the IHI service to view your immunisation
history statement or COVID-19 digital certificate:
1. Sign in to your myGov account.
2. Select the Proof of COVID-19 vaccination quick link.
3. Select your name, and then View immunisation history statement (PDF) or View
COVID-19 digital certificate (PDF).
You can add your COVID-19 digital certificate to a digital wallet using the IHI service through
myGov.
You can also get a copy of your COVID-19 vaccination proof through My Health Record.
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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/covidvaccineproof 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

•

go to australia.gov.au for the latest COVID-19 updates and advice

•

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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