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ཁྱེད་ཀྱི་ COVID-19 ཡྱི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་དཔང་རྟགས་བླངས།
ཁྱེད་ཀྱིས་སྔོ་སྔོའ་ི immunisation history statement འམ་ COVID-19 digital certificate བརྒྱུད་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་ COVID-19 ཡྱི་སྔོན་འགྔོག་
སྨན་ཁབ་གནས་བབ་ཀྱི་དཔང་རྟགས་བླངས་ཐུབ། ཁྱེད་ལ་དཔང་རྟགས་འདྱི་རག་པར་རྱིན་སྔོད་བྱེད་དགྔོས་མྱེད།
ཁྱེད་ཀྱི་བསྒྲགས་གཏམ་འམ་ལག་འཁྱེར་རག་པའྱི་ཐབས་ལམ་ལས་སླ་ཤྔོས་ནྱི་དྲ་ཐྔོག་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན། དྱེ་ཡང་། གཤམ་འཁྔོད་གང་རུང་བྱེད་སྔོད་བ།:
•

ཁྱེད་ཀྱི་ myGov ཐྔོ་ཁྔོངས།

•

Express Plus Medicare ཁ་པར་ཉྱེར་སྔོད།

ཁྱེད་ལ་སྔོ་སྔོའ་ི བསྒྲགས་གཏམ་འམ་ལག་འཁྱེར་མ་རག་གྔོང་། ཁྱེད་ཀྱི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་མཁྔོ་སྔོད་པ་ཡྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་ Australian
Immunisation Register སྱེང་ཐྔོ་འགྔོད་བྱེད་དགྔོས། འདྱི་བྱེད་པར་ཉྱིན་གྲངས་ ༡༠ བར་འགྔོར་བ་ཡྱིན།
ཁྱེད་ཀྱི་ immunisation history statement ཡྱིས་ Australian Immunisation Register སྱེང་ཐྔོ་འགྔོད་བས་པའྱི་ཁྱེད་ཀྱི་ལུས་ཟུངས་གསྔོ་
ཐབས་ཆ་ཚང་སྔོན་པ་ཡྱིན།
ཁྱེད་ཀྱི་ COVID-19 digital certificate ཡྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་ COVID-19 སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་དག་ཁྔོ་ན་སྔོན་པ་ཡྱིན། ཁྱེད་ཀྱིས་ཨྔོ་སྱི་ཊྔོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་བྱེད་སྔོད་
ཆྱེད་ངྔོས་ལྱེན་ཟྱིན་པ་ལྡན་དགྔོས་པའྱི་སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་སྨན་ཐུན་ཆ་ཚང་རྒྱག་པའྱི་རྱེས། ཁྱེད་ཀྱིས་སྔོ་སྔོའ་ི digital certificate བལྟ་ཐུབ་པ་ཡྱིན།

གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་ཉྱིད་ Medicare ཆྱེད་འྔོས་ཆྔོས་ལྡན་གྱི་ཡྔོད་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་སྔོ་སྔོའ་ི immunisation history
statement འམ་ COVID-19 digital certificate རྱེད་སྔོན་བ་ཚུལ།
myGov བྱེད་སྔོད་བ་ཚུལ།:
1.

ཁྱེད་ཀྱི་ myGov ཐྔོ་ཁྔོངས་སྱེང་ཐྔོ་འགྔོད་བ།

2.

Proof of COVID-19 vaccination མཐུད་སྔོར་མྱུར་པྔོ་འདྱེམས།

3.

ཁྱེད་ཀྱི་མྱིང་འདྱེམས་པ་དང་དྱེ་ནས་ View immunisation history statement (PDF) or View COVID-19 digital
certificate (PDF) སྱེང་བལྟ།

Express Plus Medicare ཁ་པར་ཉྱེར་སྔོད་བྱེད་སྔོད་བ་ཚུལ།:
1.

ཉྱེར་སྔོད་སྱེང་ཐྔོ་འགྔོད་བ།

2.

Services ནས་ Immunisation history འདྱེམས།

3.

ཁྱེད་ཀྱི་མྱིང་འདྱེམས་པ་དང་དྱེ་ནས་ View immunisation history statement or View COVID-19 digital certificate སྱེང་
བལྟ།
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གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་ཀྱིས་དྲ་ཐྔོག་ནས་སྔོ་སྔོའ་ི immunisation history statement རག་མ་ཐུབ་པའམ་རྔོགས་རམ་དགྔོས་ཚེ། 1800 653 809 སྱེང་ཁ་པར་
གཏྔོང་།

ཁྱེད་ཀྱི་གྔོག་ཁུག་སྱེང་སྔོ་སྔོའ་ི COVID-19 digital certificate སྔོན་ཚུལ།
ཁྱེད་ཀྱིས་གཤམ་འཁྔོད་གང་རུང་བྱེད་སྔོད་བྱེད་ནས་སྔོ་སྔོའ་ི Apple Wallet འམ་ Google Pay སྱེང་ COVID-19 digital certificate སྔོན་ཆྔོག:
•

Express Plus Medicare mobile app

•

ཁྱེད་ཀྱི་སྒྲྱིག་ཆས་སྱེང་བཤར་ཆས་ཞྱིག་བྱེད་སྔོད་བྱེད་ནས་ myGov བརྒྱུད་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་ Medicare དྲ་ཐྔོག་ཐྔོ་ཁྔོངས།

གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ Express Plus Medicare mobile app བྱེད་སྔོད་བྱེད་ཀྱི་ཡྔོད་ན།:
1.

Services ནས་ Immunisation history འདྱེམས།

2.

ཁྱེད་ཀྱི་མྱིང་འདྱེམས་པ་དང་། དྱེ་ནས་ View COVID-19 digital certificate སྱེང་བལྟ།

3.

Google Pay ཆྱེད་ Add to Apple Wallet འམ་ Save to phone གང་རུང་ཞྱིག་འདྱེམས།

གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ myGov བརྒྱུད་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་ Medicare དྲ་ཐྔོག་ཐྔོ་ཁྔོངས་བྱེད་སྔོད་བྱེད་ཀྱི་ཡྔོད་ན།:
1.

ཁྱེད་ཀྱི་སྒྲྱིག་ཆས་སྱེང་བཤར་ཆས་ཞྱིག་བྱེད་སྔོད་བྱེད་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་ myGov ཐྔོ་ཁྔོངས་སྱེང་ཐྔོ་འགྔོད་བ།

2.

Medicare འདྱེམས།

3.

Immunisation history tile སྱེང་ View immunisation history འདྱེམས།

5.

Google Pay ཆྱེད་ Add to Apple Wallet འམ་ Save to phone གང་རུང་ཞྱིག་འདྱེམས།

4.

ཁྱེད་ཀྱི་མྱིང་འདྱེམས།

གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ iOS སྒྲྱིག་ཆས་བྱེད་སྔོད་བྱེད་ཀྱི་ཡྔོད་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་ Safari or Chrome བཤར་ཆས་བྱེད་སྔོད་བྱེད་ཆྔོག གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ Android
སྒྲྱིག་ཆས་བྱེད་སྔོད་བྱེད་ཀྱི་ཡྔོད་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་ Chrome བཤར་ཆས་བྱེད་སྔོད་བྱེད་དགྔོས།

གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་ལ་ Medicare online ཐྔོ་ཁྔོངས་མྱེད་ན།
ཁྱེད་ཀྱིས་སྔོ་སྔོའ་ི Medicare online ཐྔོ་ཁྔོངས་སྒྲྱིག་བཀྔོད་བྱེད་པར། ཁྱེད་ཀྱིས་ Medicare དྱེ་ཁྱེད་ཀྱི་ myGov ཐྔོ་ཁྔོངས་སྱེང་མཐུད་སྔོར་བྱེད་དགྔོས།
my.gov.au སྱེང་ཐྔོ་འགྔོད་བྱེད་པའམ། སྔོ་སྔོའ་ི myGov ཐྔོ་ཁྔོངས་ཞྱིག་བཟྔོ་བསྐྲུན་བ།
ཁྱེད་ཀྱིས་དྱེ་ནས་གཤམ་འཁྔོད་གང་རུང་བྱེད་སྔོད་བྱེད་ནས་ Medicare མཐུད་སྔོར་བྱེད་ཆྔོག:
•

ཁྱེད་ཀྱི་ Medicare ལྔོ་རྒྱུས་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་ Medicare བང་བུའྱི་ཨང་གྲངས་དང་ཆ་འཕྱིན།

•

ང་ཚོས་ཁྱེད་ལ་ཁ་པར་འམ་ཞབས་ཞུ་ལྟྱེ་གནས་གང་རུང་དུ་སྔོད་པའྱི་མཐུད་སྔོར་གསང་རྟགས།

Medicare དྱེ་ myGov སྱེང་མཐུད་སྔོར་བྱེད་པའྱི་རྔོགས་རམ་ཆྱེད། servicesaustralia.gov.au/medicareguides སྱེང་བསྔོད།
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གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་ཉྱིད་ Medicare ཆྱེད་འྔོས་ཆྔོས་ལྡན་གྱི་མྱེད་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་དྲ་ཐྔོག་ནས་སྔོ་སྔོའ ི་
immunisation history statement འམ་ COVID-19 digital certificate རྱེད་སྔོན་བ་ཚུལ།
ཁྱེད་ཀྱིས་སྔོ་སྔོའ་ི myGov ཐྔོ་ཁྔོངས་བརྒྱུད་ནས་ Individual Healthcare Identifier (IHI) service བྱེད་སྔོད་བྱེད་ནས། ཁྱེད་ཀྱིས་དྲ་ཐྔོག་ནས་སྔོ་
སྔོའ་ི immunisation history statement འམ་ COVID-19 digital certificate རྱེད་སྔོན་བྱེད་ཐུབ།
ཁྱེད་ཀྱི་ངྔོས་འཛིན་ར་སྔོད་བྱེད་ཆྱེད། ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོར་གཤམ་གྱི་ངྔོ་སྔོད་ཡྱིག་ཆ་གང་རུང་ཞྱིག་གྱི་ཞྱིབ་ཕ་སྔོད་དགྔོས།:
o

ཁྱེད་ཀྱི་ཨྔོ་སྱི་ཊྔོ་ལྱི་ཡའྱི་མཐྔོང་མཆན་རྱིས་འགྲྔོ་ཡྔོད་པའྱི་ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱི་བསྔོད་ལག་འཁྱེར།

o

ཁྱེད་ཀྱི་ཨྔོ་སྱི་ཊྔོ་ལྱི་ཡའྱི་ཁ་ལྔོ་བའྱི་ཆྔོག་ཐམ།

ང་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱི་ངྔོས་འཛིན་ཞྱིབ་བཤྱེར་བས་པའྱི་རྱེས། ཁྱེད་ཀྱི་ IHI བཟྔོ་བསྐྲུན་བྱེད་པར་ང་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱི་ཞྱིབ་ཕ་བྱེད་སྔོད་བྱེད་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ IHI service དྱེ་
ཁྱེད་ཀྱི་ myGov ཐྔོ་ཁྔོངས་སྱེང་མཐུད་སྔོར་བྱེད་པ་ཡྱིན། ཁྱེད་ཀྱིས་དྱེ་ནས་སྔོ་སྔོའ་ི immunisation history statement འམ་ COVID-19 digital
certificate བལྟ་བར། ཁྱེད་ཀྱིས་ IHI service དྱེ་བྱེད་སྔོད་བྱེད་ཆྔོག:
1.

ཁྱེད་ཀྱི་ myGov ཐྔོ་ཁྔོངས་སྱེང་ཐྔོ་འགྔོད་བ།

2.

Proof of COVID-19 vaccination མཐུད་སྔོར་མྱུར་པྔོ་འདྱེམས།

3.

ཁྱེད་ཀྱི་མྱིང་འདྱེམས་པ་དང་དྱེ་ནས་ View immunisation history statement (PDF) འམ་ View COVID-19 digital
certificate (PDF) སྱེང་བལྟ།

ཁྱེད་ཀྱིས་ myGov བརྒྱུད་ནས་ IHI service བྱེད་སྔོད་བྱེད་དྱེ་གྔོག་ཁུག་སྱེང་སྔོ་སྔོའ་ི COVID-19 digital certificate སྔོན་ཆྔོག
ཁྱེད་ཀྱིས་ My Health Record བརྒྱུད་ནས་སྔོ་སྔོའ་ི COVID-19 སྔོན་འགྔོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་དཔང་རྟགས་ཀྱི་འདྲ་བཤུས་ཤྱིག་ཀང་རྱེད་སྔོན་བྱེད་ཐུབ།

ཆ་འཕྱིན་མང་བའྱི་ཆྱེད།
•

ང་ཚོའྱི་ལྷན་ཁྱེད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ནང་ Medicare ཞབས་ཞུ་དག་གྱི་སྐྔོར་སྐད་ཆ་བཤད་པར། Translating and Interpreting Service (TIS
National) ལ་ 131 450 སྱེང་ཁ་པར་གཏྔོང་།

•

ཨྱིན་སྐད་ནང་ཆ་འཕྱིན་མང་བའྱི་ཆྱེད། servicesaustralia.gov.au/covidvaccineproof སྱེང་བསྔོད།

•

servicesaustralia.gov.au/yourlanguage སྱེང་བསྔོད། དྱེར་ཁྱེད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ནང་ཆ་འཕྱིན་དག་ཀྔོག་པ་དང་ཉན་པའམ་བརན་པར་དག་
བལྟ་ཐུབ།

•

COVID-19 ཡྱི་གསར་སྒྱུར་དང་ལམ་སྔོན་གསར་ཤྔོས་དག་གྱི་ཆྱེད། australia.gov.au སྱེང་བསྔོད།

•

ཞབས་ཞུ་ལྟྱེ་གནས་ཤྱིག་ཏུ་བསྔོད།

མཆན།: ཨྔོ་སྱི་ཊྔོ་ལྱི་ཡའྱི་ཕྔོགས་གང་ཡང་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམ་གྱི་ཁ་པར་ནས་ཨང་གྲངས་ ‘༡༣’ སྱེང་ཁ་པར་གཏྔོང་བ་ཡྱིས་གཏན་འབྱེབ་རྱིན་འབབ་ཞྱིག་བླངས་པ་
ཡྱིན། རྱིན་འབབ་དྱེ་ཉྱེ་འཁྔོར་ཁ་པར་གྱི་གྔོང་ཚད་དང་ཁད་པར་འགྲྔོ་སྱིད་པ་དང་། དྱེ་བཞྱིན་ཁ་པར་ཞབས་ཞུའྱི་མཁྔོ་སྔོད་པ་དག་གྱི་དབར་ཡང་ཁད་པར་འགྲྔོ་སྱིད་པ་
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ཡྱིན། ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམ་གྱི་ཁ་པར་ནས་ཨང་གྲངས་ ‘༡༨༠༠’ སྱེང་གཏྔོང་བའྱི་ཁ་པར་དག་རྱིན་མྱེད་ཡྱིན།དམངས་སྔོད་ཁ་པར་དང་ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་ནས་གཏྔོང་བའྱི་ཁ་
པར་དག་དུས་བཀག་བྱེད་དྱེ་རྱིན་གྔོང་མཐྔོ་བ་བླངས་སྱིད་པ་ཡྱིན།
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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.
2. Select your name, then View COVID-19 digital certificate.
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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.

Get proof of your COVID-19 vaccination - 16092021 - English

6

ENGLISH

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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