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Отримайте доказ вакцинації проти COVID-19
Ви можете отримати підтвердження статусу вашої імунізації проти COVID-19 у вашій
Immunisation history statement або COVID-19 digital certificate. Отримати це підтвердження
можна безкоштовно.
Найпростіший спосіб отримати доказ вашої вакцинації чи сертифікат через Інтернет:


ваш обліковий запис myGov, або



мобільний додаток Express Plus Medicare.

Перш ніж ви зможете отримати виписку або сертифікат, ваш постачальник послуг з імунізації
повинен повідомити про ваші щеплення до Australian Immunisation Register. Це може зайняти
до 10 днів.
У вашій immunisation history statement вказані всі зроблені вам щеплення, які внесені до
Australian Immunisation Register.
Ваш COVID-19 digital certificate показує тільки ваші щеплення проти COVID-19. Ви зможете
отримати ваш COVID-19 digital certificate після того, як отримаєте всі необхідні дози вакцини,
затвердженої для використання в Австралії.

Як отримати immunisation history statement або COVID-19
digital certificate, якщо ви маєте право на Medicare
Використовуйте myGov:
1. Увійдіть до вашого облікового запису myGov.
2. Оберіть Proof of COVID-19 vaccination.
3. Оберіть ваше ім'я, а потім оберіть View immunisation history statement (PDF) або
View COVID-19 digital certificate (PDF).
Використовуйте мобільний додаток Express Plus Medicare:
1. Увійдіть у додаток.
2. Оберіть Immunisation history з Services.
3. Оберіть ваше ім'я, а потім оберіть View immunisation history statement або View
COVID-19 digital certificate (PDF).
Якщо ви не можете отримати immunisation history statement онлайн чи вам потрібна
допомога, зателефонуйте за номером 1800 653 809.

Додайте ваш COVID-19 digital certificate до цифрового гаманця
Ви можете додати ваш COVID-19 digital certificate до Apple Wallet або Google Pay,
скориставшись будь-яким з цих способів:


мобільний додаток Express Plus Medicare



обліковий запис Medicare online через myGov за допомогою браузера на вашому
пристрої.
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Якщо ви використовуєте мобільний додаток Express Plus Medicare:
1. Оберіть Immunisation history з Services.
2. Оберіть ваше ім'я, а потім View COVID-19 digital certificate.
3. Оберіть Add to Apple Wallet або Save to phone на Google Pay.
Якщо ви використовуєте ваш обліковий запис Medicare online через myGov:
1. Увійдіть до вашого облікового запису myGov за допомогою браузера на вашому
пристрої.
2. Оберіть Medicare.
3. Оберіть View immunisation history на сторінці Історія імунізації.
4. Оберіть ваше ім'я.
5. Оберіть Add to Apple Wallet або Save to phone на Google Pay.
Якщо ви використовуєте пристрій iOS, ви можете використовувати браузери Safari або
Chrome. Якщо ви використовуєте пристрій Android, вам необхідно використовувати браузер
Chrome.

Якщо у вас не має онлайн облікового запису Medicare
Вам потрібно об’єднати Medicare з вашим обліковим записом myGov, щоб створити свій
онлайн обліковий запис Medicare.
Увійдіть чи створіть ваш обліковий запис myGov на сайті my.gov.au
Ви можете об’єднати Medicare використовуючи:


номер вашої картки Medicare та інформацію з вашої історії Medicare



код посилання, який ми надали вам телефоном або у сервісному центрі.

Для допомоги з об’єднанням Medicare з myGov, відвідайте сайт
servicesaustralia.gov.au/medicareguides

Як отримати immunisation history statement або COVID-19
digital certificate, якщо ви не маєте право на Medicare
Ви можете отримати вашу immunisation history statement або ваш COVID-19 digital certificate,
онлайн, використовуючи послуги Individual Healthcare Identifier (IHI) через ваш обліковий
запис myGov.
Для підтвердження особи вам необхідно надати нам дані одного з наступних документів, що
засвідчують вашу особу:


ваш паспорт з чинною австралійською візою



ваші австралійські водійські права.

Після підтвердження вашої особистості ми використовуємо ваші дані для створення вашого
IHI. Ми також з'єднаємо послугу IHI з вашим обліковим записом myGov. Потім ви зможете
користуватися послугою IHI для перегляду immunisation history statement або COVID-19 digital
certificate:
1. Увійдіть до вашого облікового запису myGov.
2. Оберіть Proof of COVID-19 vaccination.
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3. Оберіть ваше ім'я, а потім оберіть View immunisation history statement (PDF) або
View COVID-19 digital certificate (PDF).
Ви можете додати ваш COVID-19 digital certificate до цифрового гаманця за допомогою
послуги IHI через myGov.
Ви також можете отримати копію свідоцтва про вакцинації проти COVID-19 через My Health
Record.

Додаткова інформація


зателефонуйте до Translating and Interpreting Service (TIS National) за
номером 131 450, щоб поговорити з нами вашою мовою про послуги Medicare



відвідайте сайт servicesaustralia.gov.au/covidvaccineproof для отримання
додаткової інформації англійською мовою



відвідайте сайт servicesaustralia.gov.au/yourlanguage де ви можете читати, слухати
чи дивитися відео з інформацією вашою мовою



відвідайте сайт australia.gov.au для отримання останніх оновлень і рекомендацій по
COVID-19



відвідайте центр обслуговування.

Примітка: дзвінки з домашнього телефону на номери '13' з будь-якої точки Австралії платні
за фіксованим тарифом. Цей тариф може відрізнятися від вартості місцевого дзвінка, а
також може відрізнятися у різних операторів телефонного зв'язку. Дзвінки на номери '1800' з
вашого домашнього телефону безкоштовні. Дзвінки з громадських і мобільних телефонів
можуть бути платними та тарифікуватися за вищою ціною.
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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 status 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 status 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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