หลักฐานการฉีด
วัคซีน COVID-19

Thai

วิธรี บ
ั หลักฐานการฉี ดวัคซีน COVID-19 ของคุณ

หลักฐานการฉี ดวัคซีน COVID-19 ของคุณจะเก็บไว้ใน immunisation history statement
(บันทึกประวัติการฉี ดวัคซีน) ของคุณภายหลังที่ได้ฉีดวัคซีนแล้ว
เมื่อคุณได้ฉีดวัคซีนตามปริมาณที่จ�ำเป็นครบถ้วนแล้ว คุณจะได้ COVID-19
digital certificate (ใบรับรองการฉี ดวัคซีน COVID-19 ดิจิทัล) ด้วย
คุณสามารถรับหลักฐานการฉี ดวัคซีน COVID-19 ของคุณผ่านทาง:
•
•
•
•

บัญชี Medicare ออนไลน์

Express Plus Medicare app (แอ๊ปเมดิแคร์เอ๊กซ์เพรสพลัส)
My Health Record (ประวัติสุขภาพของฉั น)
Individual Healthcare Identifiers Service

(บริการแสดงเอกลักษณ์ เฮลธ์แคร์ส่วนตัว)

• Australian Immunisation Register

(ส�ำนั กทะเบียนการฉี ควัคซีนแห่งออสเตรเลีย)

บัญชี Medicare ออนไลน์
1. ลงชื่อเช้าใช้บัญชี myGov (my.gov.au)
ของคุณ แล้วเลือก Medicare

2. จากส่วน Immunisation history (ประวัติ
การฉี ดวัคซีน) เลือก View immunisation
history (ดูข้อมูลประวัติการฉี ดวัคซีน)
3. เลือกชื่อของคุณ

4. กดที่ View immunisation history statement
(PDF)(ดูข้อมูลประวัติการฉี ดวัคซีน) หรือ
View COVID-19 digital certificate (PDF)
(ดูใบรับรองการฉี ดวัคซีน COVID-19 ดิจิทัล)

Express Plus Medicare app
(แอ๊ปเมดิแคร์เอ๊กซ์เพรสพลัส)
1. เปิดแอ๊ป และลงชื่อเข้าใช้

2. ที่ส่วน Services (บริการ) เลือก
Immunisation history (ประวัติการฉี ด
วัคซีน)
3. เลือกชื่อชองคุณ

4. กดที่ View immunisation history
statement (PDF)(ดูข้อมูลประวัติการ
ฉี ดวัคซีน) หรือ View COVID-19 digital
certificate (PDF)(ดูใบรับรองการฉี ดวัคซีน
COVID-19 ดิจิทัล)

My Health Record (ประวัติสุขภาพของฉั น)

สามารถได้หลักฐานการฉี ดวัคซีน COVID-19 จาก
ประวัติสุขภาพของฉั นด้วย

หากคุณไม่มีประวัติสุขภาพอยูแ
่ ล้ว แต่คุณมีบัตร
เมดิแคร์:

หากคุณมีประวัติสุขภาพแล้ว:

1.	
ลงชื่อเข้าบัญชี myGov (my.gov.au) ของคุณ
และเลือก My Health Record

1.	
ลงชื่อเข้าบัญชี myGov (my.gov.au) ของคุณ
และเลือก My Health Record (ประวัติสุขภาพ

ของฉั น)

2. เปิดบัญชีประวัติสุขภาพของคุณ
3.	เข้าถึงหลักฐานการฉี ดวัคซีนของคุณที่หน้ า
Record Home หรือหน้ า Immunisations
view (แล้วเลือก Documents,
Immunisations)

2.	ระบุเอกลักษณ์ ของคุณ และตัง
้ ประวัติสุขภาพ
ให้แน่ ใจว่าเลือก ‘Yes’ เพื่อรวมข้อมูลการฉี ด
วัคซีนทัง้ หมด (ข้อมูลเมดิแคร์) ไว้ในประวัติ

สุขภาพของคุณ

3. เปิดประวัติสุขภาพของคุณ
4.	เข้าถึงหลักฐานการฉี ดวัคซีนที่หน้ า Record
Home หรือจากหน้ า Immunisations view
(ดูประวัติการฉี ดวัคซีน)
1

รับหลักฐานการฉีดวัคซีน COVID-19
บริการแสดงเอกลักษณ์ เฮลธ์แคร์ส่วนตัว (ส�ำหรับผู้ไม่มีบัตรเมดิแคร์)
ในกรณี ที่คุณไม่มีบัตรเมดิแคร์ และต้องการเข้า
ดูหลักฐานการรฉี ดวัคซีนของคุณอออนไลน์ คุณ
จ�ำเป็นต้องมีเอกลักษณ์ ระบุเฮลธ์แคร์ส่วนตัว
(IHI) ถ้าคุณยังไม่เคยมี (IHI) สามารถยื่นขอทาง
ออนไลน์ ได้

เมื่อคุณมี IHI แล้วก็สามารถเข้าดูหลักฐานการรฉี ด
วัคซีนของคุณได้ โดยผ่าน myGov

เพื่อได้ข้อมูลเพิม
่ เติม ดูได้ที่:

2.	ที่ส่วน Services (บริการ) เลือก Immunisation
History (ประวัติการฉี ดวัคซีน)

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

1.	
ลงชื่อเข้าบัญชี myGov (my.gov.au) และเลือก
Individual Healthcare Identifiers service
(บริการเอกลักษณ์ ระบุเฮลธ์แคร์ส่วนตัว)

3.	กดที่ View immunisation history statement
(PDF) (ดูข้อมูลประวัติการฉี ดวัคซีน) หรือ
View COVID-19 digital certificate (PDF)
(ดูใบรับรองการฉี ดวัคซีน COVID-19 ดิจิทัล)

ส�ำนั กทะเบียนการฉี ดวัคซีนแห่งออสเตรเลีย
หากคุณไม่สามารถได้หลักฐานการฉีดวัคซีน COVID-19 ทางออนไลน์ โปรดโทรศัพท์
Australian Immunisation Register (ส�ำนักทะเบียนการฉีดวัคซีนแห่งออสเตรเลีย)
หมายเลข 1800 653 809 ระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ขอให้เจ้าหน้าทีส
่ ง่ immunisation history statement (ประวัตก
ิ ารฉีดวัคซีน) ให้แก่คณ
ุ
อาจใช้เวลานานถึง 14 วันทางไปรษณีย์
หากคุณต้องการล่าม โปรดโทรบริการล่าม Translating and Interpreting Service (TIS) หมายเลข 131 450.

ลิงค์ที่เป็นประโยชน์
ส�ำหรับข้อมูลเพิม
ั
่ เติมเกี่ยวกับวิธรี บ
ข้อมูลประวัติการฉี ดยา scan the
QR code below (สแกนรหัส QR
ข้างล่าง)

เพื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการ
ฉี ดวัคซีน COVID-19 ในรัฐ NSW
scan the QR code below

Scan the QR code below

เพื่อหาวิธท
ี ี่งา่ ยที่สุดในการได้หลัก
ฐานการฉี ดวัคซีน COVID-19 ทาง
ออนไลน์

ข้อมูลเพิม
่ เติมดูได้ที่ nsw.gov.au
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