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కోవిడ్-19 టీకా 
రికార్డు  పొందడొం 

మెడికేర్ ఆన్ లైన్ ఖాతా (Medicare online account)

మై హెల్త్ రికార్డు (My Health Record)

ఎక్స్ ప్రెస్ ప్లస్ మెడికేర్ అప్్లకేషన్

Telugu

1. అప్లికేషన్ తెరచి లాగిన్ చేయండి 

2. సర్వీసెస్ (Services) విభాగొం న్ొండి ఇమ్మునైజేషన్ 
హిస్టర్ (Immunisation history) ని ఎంచుకండి.

3. మీ పేరును ఎంచుకండి 

4. వ్యూ ఇమ్మునైజేషన్ హిస్టర్ (ప్డిఎఫ్)(View 
immunisation history statement 
(PDF)) లేదా వ్యూ కోవిడ్-19 డిజిటల్ సరి్టఫికేట్ 
(ప్డిఎఫ్)(View COVID-19 digital 
certificate (PDF)) పై క్లిక్ చేయండి

1. మీ మైగవ్ ఖాతా (myGov my.gov.au) కు లాగిన్ చేసి 
మెడికేర్ (Medicare) ఎంచుకండి 

2. ఇమ్మునైజేషన్ హిస్టర్ (Immunisation history)  
విభాగం నుండి, వ్యూ ఇమ్మునైజేషన్ హిస్టర్ (View 
immunisation history) ని ఎంచుకండి.

3. మీ పేరును ఎంచుకండి.
4. వ్యూ ఇమ్మునైజేషన్ హిస్టర్ (ప్డిఎఫ్)(View immunisation 

history statement (PDF)) లేదా వ్యూ కోవిడ్-19 
డిజిటల్ సరి్టఫికేట్ (ప్డిఎఫ్)(View COVID-19 digital 
certificate (PDF)) పై క్లిక్ చేయండి. 

మై హెల్త్ రికార్డ్ (My Health Record) నుండి కూడా 
మీరు కవిడ్-19 టీకా సాక్షయూధారం పందవచుచు.

మీకు మై హెల్త్ రికార్డ్ (My Health Record) ఉంటే:

1.  మీ మైగవ్ (myGov) ఖాతా (my.gov.au) కు లాగిన్ 
చేసి మై హెల్త్ రికార్డు (My Health Record) ని 
ఎంచుకండి 

2. మీ మై హెల్త్ రికార్డ్ (My Health Record) ఖాతాని  
 తెరవండి 

3.  రికార్డు హొం (Record Home) పేజీ నుండి లేదా 
ఇమ్మునైజేషన్ వ్యూ (Immunisations view) 
డాక్మెొంట్స్ >>ఇమ్మునై జేషన్స్ (Documents 
>>Immunisations)) పేజీ  నుండి మీ టీకా 
సాక్షయూధారాలు పందగలరు. 

మీకు మై హెల్త్ రికార్డ్ (My Health Record) లేకుంటే, 
కానీ మెడికేర్ (Medicare) కారుడ్  ఉంటే:

1.  మీ myGov ఖాతా (my.gov.au) కు లాగిన్ చేసి మై  
హెల్త్ రికార్డు (My Health Record) కు లంకు చేయండి.

2.  మీ గురి్తంపును ధృవీకరించి  మై హెల్త్ రికార్డ్ (My 
Health Record) ను వ్రా యండి, రోగనిరోధక 
(మెడికేర్ (Medicare)) సమాచారానిని మై హెల్త్ రికార్డ్ 
(My Health Record) లో  చేరచుడానిక్ ‘అవును’ 
ఎంచుకున్నిరని నిరాధా రించుకండి.

3. మై హెల్త్ రికార్డ్ (My Health Record) తెరవండి.

4.  మీ టీకా సాక్షయూధారాలు రికార్డు హొం (Record 
Home) పేజీ నుండి లేదా ఇమ్మునైజేషన్ వ్యూ 
(Immunisations view) పేజీ నుండి చూడగలరు.

మీ కోవిడ్-19 (COVID-19) టీకా యొక్క రికార్డు న్ ఎలా పొందాలి
కవిడ్-19 టీకా తీసుకునని తరావాత మీ ఇమ్యూనైజేషన్ హిస్టర్ స్్టట్ మెొంట్  
(immunisation history statement) లో నమోదు చేయబడుతుంది.    

మీరు అవసరమైన అనిని మోతాదులను అందుకునని తరావాత, మీ కోవిడ్-19 డిజిటల్  
సరి్టఫికెట్  (COVID-19 digital certificate) కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.

మీరు మీ కవిడ్-19 (COVID-19) టీకా వేసుకుననిటులి  సాక్షయూధారాలు వీటి దావారా పందవచుచు:

• మెడికేర్ ఆన్లైన్ ఖాతా (Medicare)
• ఎక్స్ ప్రెస్ ప్లస్ మెడికేర్ అప్్లకేషన్ (Express Plus Medicare app)
• మై హెల్త్ రికార్డు  (My Health Record)
• వయూక్తిగత హెల్త్ కేర్ గ్రితిొంపు స్వ  

(Individual Healthcare Identifiers Service)
• ఆస్్టరేలియన్ ఇమ్మునైజేషన్ రిజిస్టర్ (Australian Immunisation Register)
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ఉపయోగకరమైన లిొంక్ల్ 

కోవిడ్-19 టీకా రికార్డు  పొందడొం 

అంతరాజా లంలో కవిడ్-19 (COVID-19) టీకా సాక్షయూధారాలు చూడలేకపోతే, ఆస్ట్రేలయన్

ఇమ్మునైజేషన్ రిజిస్టర్ (Australian Immunisation Register)క్ 1800 653 809 ఫోను  నంబరు దావారా 
సోమవ్రం నుండి శుక్రవ్రం వరకు ఉదయం 8 గంటలు నుండి సాయంత్ం 5 గంటల మధయూ  సంప్రదించగలరు. 

మీ ఇమ్మునైజేషన్ హిస్టర్ స్్టట్ మెొంట్ (immunisation history statement) పంపమని అడగగలరు. 

అది పోస్ట్ దావారా రావడానిక్ 14 రోజుల వరకూ సమయం పటట్వచుచు.

మీకు భాషయూకారులు (interpreter) అవసరమైతే ట్రా న్స్ లేటింగ్ ఇంటర్ ప్్రంటింగ్  సర్వాస్ (Translating and 
Interpreting Service (TIS)) ని 131 450 ఫోన్ దావారా సంప్రదించవచుచు 

వయూక్తిగత హెల్త్ కేర్ గ్రితిొంపు స్వల్ (మీక్ మెడికేర్ (Medicare) కార్డు  లేకపోతే)

ఆస్్టరేలియన్ ఇమ్మునైజేషన్ రిజిస్టర్ (Australian Immunisation Register)

మీ ఇముమునైజేషన్ హిసట్ర్ స్ట్ట్ మెంట్  
(immunisation history statement) 
యొక్క మరింత సమాచారం కసం ఈ  
క్్రొంద ఉన్న QR కోడ్ ని స్్కన్ చేయొండి 

NSW లో కవిడ్-19 (COVID-19) 
టీకా కారయూక్రమ వివరాల కసం ఈ క్్రొంద 
ఉన్న QR కోడ్ ని స్్కన్ చేయొండి

మీ కవిడ్-19 (COVID-19) టీకా 
వివరాలు సులభంగా కనుక్కవడం  
కసం ఈ క్్రొంద ఉన్న QR కోడ్ ని  
స్్కన్ చేయొండి

మీకు మెడికేర్ (Medicare) కారుడ్  లేకుండా మీ టీకా 
సాక్షయూధారాలు అంతరాజా లంలో చూడాలంటే, మీకు 
వయూక్్తగత హెల్త్ కేర్ గురి్తంపు (Healthcare Identifier 
(IHI)) అవసరం. మీకు వయూక్్తగత హెల్త్ కేర్ గురి్తంపు  
(IHI) లేకపోతే అంతరాజా లంలో దరఖాసుత్  చేసుకవచుచు. 

మరింత సమాచారం కసం సంప్రదించండి:

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

మీకు వయూక్్తగత హెల్త్ కేర్ గురి్తంపు (IHI) ఉంటే మీ టీకా  
సాక్షయూధారాలు myGov (my.gov.au) దావారా చూడవచుచు. 

1.  మీ myGov ఖాతా (my.gov.au) కు లాగిన్ 
చేసి వయూక్్తగత హెల్త్ కేర్ గురి్తంపు (Individual 
Healthcare Identifiers (IHI)) ని ఎంచుకండి 

2.  సర్వీసెస్ (Services) విభాగం నుండి ఇమ్మునైజేషన్ 
హిస్టర్ (Immunisation History) ఎంచుకండి 

3.  వ్యూ ఇమ్మునైజేషన్ హిస్టర్ (ప్డిఎఫ్)(View 
immunisation history statement (PDF)) 
లేదా వ్యూ కోవిడ్-19 డిజిటల్ సరి్టఫికేట్ (ప్డిఎఫ్) 
(View COVID-19 digital certificate  
(PDF)) పై క్లిక్ చేయండి.


