Λήψη στοιχείων
εμβολιασμού COVID-19

Greek

Πώς να λάβετε τα στοιχεία εμβολιασμού σας για COVID-19
Τα αποδεικτικά στοιχεία του εμβολιασμού σας για COVID-19 θα καταγραφούν στο
immunisation history statement (κατάσταση ιστορικού ανοσοποίησής σας),
αφού κάνετε το εμβόλιο.
Μόλις κάνετε όλες τις απαιτούμενες δόσεις, θα έχετε επίσης πρόσβαση στο
COVID-19 digital certificate (ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19)
Μπορείτε να λάβετε βεβαίωση του εμβολιασμού σας για COVID-19 μέσω των:
•
•
•
•

Ηλεκτρονικός λογαριασμός Medicare
Εφαρμογή: Express Plus Medicare app
My Health Record (Ο Φάκελος Υγείας μου)
Individual Healthcare Identifiers Service

(Υπηρεσία Ατομικών Αναγνωριστικών Υγειονομικής Περίθαλψης)

• Australian Immunisation Register (Αυστραλιανό Μητρώο Ανοσοποίησης)

Ηλεκτρονικός λογαριασμός Medicare

Εφαρμογή Express Plus Medicare

1.	Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο myGov
(my.gov.au) και επιλέξτε Medicare.
2.	Από την ενότητα Immunisation history (Ιστορικό
Ανοσοποίησης), επιλέξτε το View immunisation
history (Εμφάνιση Ιστορικού Ανοσοποίησης).
3.	Επιλέξτε το όνομά σας
4.	Κάντε κλικ στην επιλογή View immunisation
history statement (PDF) or View COVID-19
digital certificate (PDF). (Εμφάνιση κατάστασης
ιστορικού ανοσοποίησης (PDF) ή Εμφάνιση
ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19 (PDF)

1.	Ανοίξτε την εφαρμογή και συνδεθείτε
2.	Από την ενότητα Services (Υπηρεσίες),
επιλέξτε Immunisation history.
3.	Επιλέξτε το όνομά σας
4.	Κάντε κλικ στο View immunisation history
statement (PDF) ή στο View COVID-19
digital certificate (PDF)

My Health Record
Μπορείτε επίσης να λάβετε απόδειξη των
εμβολιασμών σας για COVID-19 από το My Health
Record.
Εάν έχετε ήδη το My Health Record:
1.	
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο myGov
(my.gov.au) και επιλέξτε My Health Record.
2.	Ανοίξτε το My Health Record.
3.	Αποκτήστε πρόσβαση στo αποδεικτικό των
εμβολιασμών σας από την Record Home
(Αρχική σελίδα) του Αρχείου σας ή από τη
σελίδα Immunisations view (Εμφάνιση
Ανοσοποιήσεων) (επιλέξτε Documents,
Immunisations [Έγγραφα, Ανοσοποιήσεις]).

Εάν δεν έχετε ήδη έναν My Health Record,
αλλά έχετε κάρτα Medicare:
1.	
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο myGov
(my.gov.au) και συνδεθείτε με το My Health
Record.
2.	Επαληθεύστε την ταυτότητά σας και
δημιουργήστε ένα My Health Record,
επιλέγοντας “Yes” για να συμπεριλάβετε τις
πληροφορίες εμβολιασμών (πληροφορίες
Medicare) στο My Health Record σας.
3.	Ανοίξτε το My Health Record.
4.	Αποκτήστε πρόσβαση στo αποδεικτικό των
εμβολιασμών σας από την σελίδα Record Home
ή από τη σελίδα Immunisations view.
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Υπηρεσία Individual Healthcare Identifiers (εάν δεν έχετε κάρτα Medicare)
Εάν δεν έχετε κάρτα Medicare και θέλετε
να αποκτήσετε πρόσβαση στην απόδειξη
των εμβολιασμών σας μέσω διαδικτύου, θα
χρειαστείτε το Individual Healthcare Identifier
(IHI). Εάν δεν έχετε ήδη το IHI, μπορείτε να το
ζητήσετε ηλεκτρονικά.
Για περισσότερες πληροφορίες βλ:
www.servicesaustralia.gov.au/individuals/
services/medicare/individual-healthcareidentifiers/how-get-ihi

Μόλις αποκτήσετε ένα IHI, μπορείτε να αποκτήσετε
πρόσβαση στην απόδειξη των εμβολιασμών σας
μέσω του myGov.
1.	
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο myGov
(my.gov.au) και επιλέξτε την υπηρεσία Individual
Healthcare Identifiers service.
2.	Από την ενότητα Services, επιλέξτε το
Immunisation History
3.	Κάντε κλικ στην επιλογή View immunisation
history statement (PDF) or View COVID-19
digital certificate (PDF) (Εμφάνιση Κατάστασης
Ιστορικού Ανοσοποίησης (PDF) ή Εμφάνιση
Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 (PDF)

Australian Immunisation Register
Εάν δεν μπορείτε να λάβετε την απόδειξη των εμβολιασμών COVID-19 ηλεκτρονικά, καλέστε το
Australian Immunisation Register στο 1800 653 809 μεταξύ 8 π.μ. και 5 μ.μ., από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Ζητήστε τους να σας στείλουν τη δήλωση σας immunisation history statement.
Μπορεί να χρειαστούν έως και 14 ημέρες για να έλθει ταχυδρομικώς.
Εάν χρειάζεστε διερμηνέα, καλέστε την Translating and Interpreting Service (TIS) (Υπηρεσία Μετάφρασης
και Διερμηνείας) στον αριθμό 131 450.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης
στη δήλωση ιστορικού
εμβολιασμού σαρώστε τον
παρακάτω κωδικό QR

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά
με το πρόγραμμα εμβολιασμού
COVID-19 στη NSW σαρώστε τον
παρακάτω κωδικό QR

Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό
QR για να βρείτε τον ευκολότερο
τρόπο για να λάβετε ηλεκτρονικά
την απόδειξη των εμβολιασμών
σας για COVID-19.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το nsw.gov.au
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