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‘க�ோவிட்-19’ தடுப்பூசியைப் 
பபற்று�்ப�ோண்டதற்�ோன  
பதியவப் பபறுதல்

நீங்கள் ககோவிட்-19 தடுப்பூசிகளளப் 
பபற்றுக்பகோண்டதற்கோன சோன்ளற, ‘ளை பெல்த் 
பெக்ககோெ்ட்’ (My Health Record)-இல் இருந்துை் நீங்கள் 
பபற்றுக்பகோள்ளலோை்.
உங்களிடை் ஏற்கனகவ ஒரு ‘ளை பெல்த் பெக்ககோெ்ட்’ 
கணக்கு இருக்கிறது என்றோல்:
1. உங்களது myGov கணக்கினுள் நுளைந்து (my.gov.au), 

My Health Record-ஐத் பதெிவு பசய்யவுை்
2. உங்களுளடய ‘ளை பெல்த் பெக்ககோெ்ட்’-ஐத் 

திறக்கவுை்
3. நீங்கள் தடுப்பூசிகளளப் பபற்றுக்பகோண்டதன் 

சோன்றிளன, உங்களது Record Home எனுை் 
பக்கத்திலிருந்கதோ அல்லது Immunisations view 
எனுை் பக்கத்திலிருந்கதோ அணுகவுை் (Documents, 
Immunisations என்பவற்ளறத் கதெ்ந்பதடுக்கவுை்)  

உங்களிடை் ஏற்கனகவ ஒரு ‘ளை பெல்த் பெக்ககோெ்ட்’ 
கணக்கு இல்ளலபயன்றோல், இருப்பினுை் உங்களிடை் 
ஒரு பைடிக்ககெ் அட்ளட இருக்கிறது என்றோல்:
1. உங்களது myGov கணக்கினுள் நுளைந்து (my.gov.au), 

My Health Record-ஐத் பதெிவு பசய்யவுை்
2. உங்கள் அளடயோளத்ளத உறுதிப்படுத்தி, ஒரு ‘ளை 

பெல்த் பெக்ககோெ்ட்’ கணக்ளக உருவோக்கவுை். 
கநோய்த்தடுப்புத் தகவளல (பைடிக்ககெ் 
தகவளல) உங்கள் ‘ளை பெல்த் பெக்ககோெ்ட்’-
இல் கசெ்த்துக்பகோள்வதற்கு, ‘ஆை்’ என்பளதத் 
கதெ்ந்பதடுத்துப்பளத உறுதி பசய்யவுை்

3. உங்கள் ‘ளை பெல்த் பெக்ககோெ்ட்’ கணக்ளகத் 
திறக்கவுை்

4. நீங்கள் தடுப்பூசிகளளப் பபற்றுக்பகோண்டதன் 
சோன்றிளன, உங்களது Record Home எனுை் 
பக்கத்திலிருந்கதோ அல்லது Immunisations view 
எனுை் பக்கத்திலிருந்கதோ அணுகவுை்

1. உங்களது myGov கணக்கினுள் நுளைந்து (my.gov.
au), Medicare-ஐத் பதெிவு பசய்யவுை்

2. Immunisation history எனுை் பிெிவிலிருந்து, View 
immunisation history என்பளதத் கதெ்ந்பதடுக்கவுை்

3. உங்கள் பபயளெத் பதெிவு பசய்யவுை்

4. View immunisation history statement (PDF) அல்லது 
COVID-19 digital certificate (PDF) என்பளதச் 
பசோடுக்கவுை் (கிளிக் பசய்யவுை்)

இயணை-வழி (ஆன்யலன்) ‘பெடி�்க�ர்’ 
கணக்கு (Medicare online account)

‘யெ பெல்த் பர�்க�ோர்ட்’ (எனது சு�ோதோரப் பதிவு - My Health Record)

1. பசயலிளயத் திறந்து உள்நுளையவுை் (sign in)
2. Services எனுை் பிெிவிலிருந்து, Immunisation history 

என்பளதத் கதெ்ந்பதடுக்கவுை்
3. உங்கள் பபயளெத் பதெிவு பசய்யவுை்
4. View immunisation history statement (PDF) அல்லது 

COVID-19 digital certificate (PDF) என்பளதச் 
பசோடுக்கவுை் (கிளிக் பசய்யவுை்)

‘எ�்ஸ்பிரஸ் பிளஸ்’ பெடி�்க�ர் பசைலி 
(Express Plus Medicare app)

‘ககோவிட்-19’ தடுப்பூசியை நீங்கள் 
பபற்றுக்பகோண்டதற்கோன பதியவ எவ்வோறு பபறுவது
நீங்கள் தடுப்பூசிளயப் பபற்றுக்பகோண்ட பின்னெ், உங்கள் ககோவிட்-19 
தடுப்பூசியின் சோன்றோனது, உங்கள் கநோை்த்தடுப்பு வரலோற்று அறிக்யகைில் 
(immunisation history statement) பதிவு பசய்யப்படுை்.

கதளவயோன அளனத்து ைருந்தளவுகளளயுை் (கடோஸ்களளயுை்) நீங்கள் 
பபற்றவுடன், உங்கள் ககோவிட்-19 இலத்திரனிைல் சோன்றிதயைைும் (COVID-19 
digital certificate) உங்களோல் அணுக இயலுை்.

நீங்கள் ‘ககோவிட்-19’ தடுப்பூசிளயப் பபற்றுக்பகோண்டதன் சோன்ளற 
பின்வருபளவ மூலை் பபறலோை்:
·	 பமடிக்ககர் இயணை-வைி (ஆன்யலன்) கணக்கு (Medicare online account)
·	 ‘எக்ஸ்பிரஸ் பிளஸ்’ பமடிக்ககர் பசைலி  (Express Plus Medicare app)
·	 ‘யம பெல்த் பரக்ககோர்ட்’ (எனது சுகோதோரப் பதிவு - My Health Record)
·	 தனிநபர் சுகோதோர அயடைோளங்கோட்டிகள் கசயவ (Individual Healthcare 

Identifiers Service)
·	 ஆஸ்திகரலிை கநோை்த்தடுப்புப் பதிகவடு (Australian Immunisation Register)
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பைனுள்ள இயணப்பு�ள்

‘க�ோவிட்-19’ தடுப்பூசியைப் பபற்று�்ப�ோண்டதற்�ோன  
பதியவப் பபறுதல்

நீங்கள் ககோவிட்-19 தடுப்பூசிகளளப் பபற்றுக்பகோண்டதன் சோன்ளற, இளணய-வைி (ஆன்ளலன்) மூலைோகப் 
பபற முடியோவிட்டோல், 
திங்கள் முதல் பவள்ளி வளெ கோளல 8 ைணி முதல் ைோளல 5 ைணிக்குள் ஆஸ்திகரலிை கநோை்த்தடுப்புப் 
பதிகவட்டினயர (Australian Immunisation Register) 1800 653 809 என்ற எண்ணில் அளைக்கவுை்.
உங்கள் கநோை்த்தடுப்பு வரலோற்று அறிக்யகயை (immunisation history statement) உங்களுக்கு 
அனுப்பிளவக்குைோறு அவெ்களிடை் ககளுங்கள்.
இது அஞ்சல் மூலை் வந்துகசெ 14 நோட்கள் வளெ ஆகலோை்.
உங்களுக்கு பைோைிபபயெ்ந்துளெப்போளெ் ஒருவெ் கதளவப்பட்டோல், தயவுபசய்து பதோயலகபசி பமோைி 
பபைர்ந்துயரப்பு கசயவக்கு (TIS) 131 450 என்ற எண்ணுூடோக அளைப்புவிடுக்கவுை்.

உங்களிடை் ஒரு பைடிக்ககெ் அட்ளட  
இல்ளலபயன்றோல், அத்துடன் நீங்கள் 
தடுப்பூசிகளளப் பபற்றுக்பகோண்டதன் சோன்றிளன 
இளணய-வைியில் (ஆன்ளலனில்) அணுக 
விருை்பினோல், உங்களுக்கு ஒரு தனிநபெ் சுகோதோெ 
அளடயோளங்கோட்டி (Individual Healthcare Identifiers 
Service - IHI) கதளவப்படுை். உங்களிடை் ஏற்கனகவ ஒரு 
IHI இல்ளலபயன்றோல், நீங்கள் இளணய-வைியில் 
(ஆன்ளலனில்) அதற்கு விண்ணப்பிக்கலோை்.
கைலதிகத் தகவலுக்கு பின்வருை் இளணப்ளபப் 
போெ்க்கவுை்:
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/
medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihi

உங்களுக்கு ஒரு IHI கிளடத்தவுடன், நீங்கள் 
தடுப்பூசிகளளப் பபற்றுக்பகோண்டதன் சோன்ளற 
myGov மூலை் அணுகலோை்.
1. உங்களது myGov கணக்கினுள் நுளைந்து (my.gov.

au), Individual Healthcare Identifiers service -ஐத் பதெிவு 
பசய்யவுை்

2. Services எனுை் பிெிவிலிருந்து, Immunisation history 
என்பளதத் கதெ்ந்பதடுக்கவுை்

3. View immunisation history statement (PDF) அல்லது 
COVID-19 digital certificate (PDF) என்பளதச் 
பசோடுக்கவுை் (கிளிக் பசய்யவுை்)

தனிநபர் சு�ோதோர அயடைோளங்�ோட்டி�ள் கசயவ (Individual Healthcare Identifiers Service) 
(உங்�ளிடெ் ஒரு பெடி�்க�ர் அட்யட இல்யல என்றோல்)

ஆஸ்திகரலிை கநோை்த்தடுப்புப் பதிகவடு (Australian Immunisation Register)

உங்கள் கநோய்த்தடுப்பு வெலோற்று 
அறிக்ளகளய எவ்வோறு அணுகுவது 
என்பது பற்றிய கைலதிகத் தகவலுக்கு, 
கீகை உள்ள QR குறிைீட்யட 
ஊடுகதிர்ப்படம் (ஸ்ககன்) எடுக்கவும்

நியூ சவுத் கவல்ஸ்-இல் உள்ள 
ககோவிட்-19 தடுப்பூசித் திட்டை் பற்றி 
கைலுை் அறிய, கீகை உள்ள  
QR குறிைீட்யட ஊடுகதிர்ப்படம் 
(ஸ்ககன்) எடுக்கவும்

நீங்கள் ககோவிட்-19 தடுப்பூசிகளளப் 
பபற்றுக்பகோண்டதற்கோன 
சோன்றிளன, இளணய-வைியில் 
(ஆன்ளலனில்) பபறுவதற்குெிய 
எளிதோன வைிளயக் கண்டறிய, 
கீகை உள்ள QR குறிைீட்யட 
ஊடுகதிர்ப்படம் (ஸ்ககன்) எடுக்கவும்

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

