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COVID-19 રસીકરણ  
અહેવાલ મેળવવો

Medicare ઓનલાઇન એકાઉન્ટ

My Health Record (માય હેલ્થ રેકોર્ડ )

Express Plus Medicare એપ

Gujarati

1. એપ ખોલો અને સાઇન ઇન કરો

2. Services (સેવાઓ) વિભાગમાંથી, Immunisation 
history (રસીકરણ ઇતિહાસ) પસંદ કરો

3. તમારું  નામ પસંદ કરો 

4. View immunisation history statement 
(PDF)(રસીકરણ ઇતિહાસ દાખલો જુઓ)  
પર કલીક કરો અથિા View COVID-19 digital 
certificate (PDF)(COVID-19 રીજી્ટલ  
પ્રમાણપત્ર જુઓ) પર કલીક કરો.

1. તમારા myGov (માય ગવ) ખાતામાં (my.gov.au) 
સાઇન ઇન કરો અને Medicare પસંદ કરો

2. Immunisation history (રસીકરણ ઇતિહાસ) 
વિભાગમાંથી, View immunisation history 
(રસીકરણ ઇતિહાસ જુઓ) પસંદ કરો

3. તમારું  નામ પસંદ કરો

4. View immunisation history statement 
(PDF)(રસીકરણ ઇતિહાસનો દાખલો) પર અથિા 
View COVID-19 digital certificate (PDF) 
(COVID-19 રીજી્ટલ પ્રમાણપત્ર જુઓ) પર કલીક કરો.

તમે My Health Record (મારી આરોગ્ય નોંધ)માંથી 
તમારો COVID-19 રસીકરણનો પુરાિો મેળિી શકો છો.

જો તમારું  My Health Record પહેલેથી હો્ય જ તો:

1.  તમારા myGov ખાતાંમા ં(my.gov.au) સાઇન ઇન કરો 
અને My Health Record પસંદ કરો

2. તમારો My Health Record ખોલો

3.  તમારા Record Home (રેકોર્ડ  હોમ) પેજ અથિા 
તમારા Immunisations view (રસીકરણો 
જુઓ) પેજ પરથી તમારા રસીકરણનો પુરાિો મેળિો 
(Documents (રોક્ુમેન્ટસ), Immunisations 
(રસીકરણો) પસંદ કરો)

જો તમારો My Health Record ના હો્ય, પરુંતુ તમારું  
Medicare કાર્ડ  હો્ય તો:

1.  તમારા myGov ખાતામા ં(my.gov.au) સાઇન ઇન કરો 
અને તેન ેMy Health Record સાથે જોરો (લીંક કરો).

2.  તમારી ઓળખ સથાપપત કરો અને તમારો My Health 
Record બનાિો, ધ્યાન રાખો કે તમારા My Health 
Record માં રસીકરણ માપહતીનો સમાિેશ કરિાનો 
છે (ઇનકલુર ઇમ્ ુનાઇઝેશન ઇન્ોમમેશન) (Medicare 
માપહતી)માં ‘હા’ પસંદ કરો 

3. તમારો My Health Record ખોલો

4.  તમારા Record Home (રેકોર્ડ  હોમ) પેજ અથિા  
તમારા Immunisations view (રસીકરણો જુઓ)  
પેજ પરથી તમારા રસીકરણનો પુરાિો મેળિો

િમારા COVID-19 રસીકરણનો અહેવાલ કેવી રીિે મેળવવો
તમે રસી લઇ લો પછી, તમારા COVID-19 રસીકરણનો પુરાિો તમારા immunisation history statement 
(રસીકરણ ઇતિહાસ દાખલો)માં નોંધિામાં આિશે.  

એકિાર તમે તમામ જરૂરી રોઝ લઇ લો પછી, તમે તમારું  COVID-19 digital  
certificate (રીજી્ટલ પ્રમાણપત્ર) પણ મેળિી શકશો.

તમે તમારા COVID-19 રસીકરણનો પુરાિો નીચેની રીતે મેળિી શકશો:

• Medicare (મેરીકેર) ઓનલાઇન એકાઉન્ટ
• Express Plus Medicare app (એકસપ્રેસ પલસ મેરીકેર) એપ
• My Health Record (માય હેલ્થ રેકોર્ડ )
• Individual Healthcare Identifiers Service  

(ઇનરીવીડ્ુઅલ હેલ્થ આઇરેન્ટીફાયર) સેવા
• Australian Immunisation Register (ઓસ્ટે્લીયન ઇમ્ ુનાઇઝેશન રજીસ્્ટર)



2

િધુ માપહતી માટ ેnsw.gov.au ની મુલાકાત લો
August 2021 © NSW Health. 

ઉપયોગી લીંકસ

COVID-19 રસીકરણ અહેવાલ મેળવવો 

જો તમે તમારા COVID-19 રસીકરણનો પુરાિો ઓનલાઇન ન મેળિી શકો તો,  

Australian Immunisation Register (ઓસ્ટે્લલયાનું રસીકરણ રજજસ્્ટર)ને 1800 653 809 પર સોમિારથી 
શુક્રિારમાં સિારે ૮થી સાંજના ૫ િાગ્યા સુધીમાં ્ોન કરો.  

તેમને, તમારું  immunisation history statement (રસીકરણ ઇતિહાસનો દાખલો) તમને મોકલી આપિા કહો. 

તેને ટપાલમાં આિતા ૧૪ દદિસ જેટલો સમ્ય લાગી શકે છે. 

જો તમારે દભુાવિ્યાની જરૂર હો્ય તો, Translating and Interpreting Service (TIS)ને 131 450 પર ્ોન કરો.

Australian Immunisation Register (ઓસ્ટે્લલયન ઇમ્ ુનાઇઝેશન રજીસ્્ટર)

તમારા રસીકરણ ઇવતહાસનો દાખલો 
કેિી રીતે મેળિિો તે અંગે િધુ માપહતી 
માટ ેscan the QR code below 
(નીચેનો ક્ુઆર કોર સકેન) કરો.

એનએસરબ્લ્ુમાં COVID-19 રસીકરણ 
કા્ય્યક્રમ વિિે િધુ માપહતી માટ ેscan 
the QR code below (નીચેનો 
ક્ુઆર કોર) સકેન કરો.

તમારા COVID-19 રસીકરણનો પુરાિો 
ઓનલાઇન મેળિિાનો સૌથી સરળ રસતો 
જાણિા Scan the QR code 
below (નીચેનો ક્ુઆર કોર સકેન) કરો.

જો તમારું  Medicare કાર્ડ  ન હો્ય અને તમે તમારા 
રસીકરણનો પુરાિો ઓનલાઇન મેળિિા માંગો છો, તો તમારે  
Individual Healthcare Identifier (IHI – વ્યકકતગત 
આરોગ્ય ઓળખકતા્ય)ની જરૂર પરશે. જો તમારી પાસે IHI ન 
હો્ય તો, તમે તે મેળિિા ઓનલાઇન અરજી કરી શકો છો.  

િધુ માપહતી માટ,ે 

www.servicesaustralia.gov.au/individuals/
services/medicare/individual-healthcare-
identifiers/how-get-ihi પર જાઓ.

એકિાર તમારી પાસે IHI આિી જા્ય પછી, તમે તમારા 
myGov દ્ારા તમારા રસીકરણના પુરાિા મેળિી શકો છો.

1.  તમારા myGov ખાતાંમાં (my.gov.au) સાઇન ઇન 
કરો અને Individual Healthcare Identifiers 
service (વયકકિગિ આરોગય ઓળખકિાતા સેવા) પસદં કરો

2.  Services (સેિાઓ) વિભાગમાંથી, Immunisation 
History (રસીકરણ ઇતિહાસ)પસંદ કરો

3.  View immunisation history statement 
(PDF)(રસીકરણ ઇતિહાસ દાખલો જુઓ) અથિા 
View COVID-19 digital certificate (PDF) 
(COVID-19 રીજી્ટલ પ્રમાણપત્ર જુઓ) પર કલીક કરો.

Individual Healthcare Identifiers (ઇનરીવીડ્અુલ હેલ્થકેર આઇરેન્ટીફાયર)  
સવેા (જો િમારું  Medicare કાર્ડ  ન હોય િો)


