
1. Kunjungi my.gov.au lalu lakukan 
sign-in

2. Pilih Individual Healthcare 
Identifiers service.

3. Pilih Immunisation history.

1. Kunjungi my.gov.au dan lakukan 
sign-in

2. Pilih link cepat Proof of
COVID-19 vaccination

3. Pilih View history
4. Pilih nama Anda, lalu View 

immunisation history statement 
atau View COVID-19 digital 
certificate.

Cara menunjukkan bukti 
vaksinasi COVID-19 Anda jika 
Anda divaksinasi di luar negeri 
Jika Anda telah menerima vaksin COVID-19 yang disetujui atau diakui saat berada di luar negeri pada atau 
setelah 1 Oktober 2020, dan Anda memasuki Australia dengan Australia Travel Declaration, Anda dapat 
menggunakan ini sebagai bukti vaksinasi COVID-19 Anda. Anda juga dapat mengikuti langkah-langkah di bawah 
ini agar vaksinasi Anda tercatat di Australian Immunization Register (AIR), dan mendapatkan sertifikat digital 
COVID-19 atau laporan riwayat imunisasi untuk ditunjukkan sebagai bukti vaksinasi COVID-19. 

Periksalah apakah vaksin yang Anda terima di luar negeri disetujui atau diakui di Australia (saat ini 
Pfizer, AstraZeneca Vaxzevria, Moderna, Janssen-Cilag, Sinovac Coronavac, AstraZeneca 
Covishield, Sinopharm, dan Bharat Biotech). 

Jika catatan vaksinasi Anda tertulis dalam bahasa lain, terjemahkanlah ke bahasa Inggris. Kunjungi 
translating.homeaffairs.gov.au untuk melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk menggunakan 
Layanan Penerjemahan Gratis. 

Mintalah penyedia vaksinasi yang diakui (misalnya, dokter umum atau apoteker) untuk mencatat 
vaksinasi Anda di AIR. Vaksinasi Anda kemudian akan muncul di sertifikat digital COVID-19 dan 
laporan riwayat imunisasi Anda. 

Akses sertifikat atau laporan Anda dengan menggunakan salah satu metode berikut:
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2
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Simpan bukti vaksinasi COVID-19 Anda. Anda dapat menambahkan sertifikat Anda ke Apple Wallet 
atau Google Pay, atau menyimpannya di aplikasi seluler Express Plus Medicare.  
Anda juga dapat menambahkan bukti vaksinasi Anda ke aplikasi Service NSW, untuk ditampilkan 
dengan cepat dan mudah saat Anda check-in ke berbagai tempat. Cari tahu cara melakukannya di 
nsw.gov.au/covidvaccineproof.
Atau, Anda dapat mencetak salinan sertifikat atau laporan Anda di rumah. Unduh salinan PDF dengan 
menggunakan akun online Medicare Anda melalui myGov, atau aplikasi Express Plus Medicare, lalu 
cetak dan bawa. Salinan hitam putih juga diterima.

Catatan: Jika Anda tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Medicare dan memerlukan bukti vaksinasi COVID-19 Anda secara online, Anda memerlukan Individual 
Healthcare Identifier (IHI). Anda bisa mendapatkan IHI melalui myGov. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi servicesaustralia.gov.au/covidvaccineproof 

Jika Anda tidak dapat divaksinasi COVID-19 karena kontraindikasi medis (yang berarti Anda tidak dapat menerima vaksin COVID-19 karena alasan medis), Anda dapat 
meminta dokter Anda untuk mencatat kontraindikasi ini di AIR. Catatan ini akan muncul di sertifikat dan laporan Anda.

Layanan Individual Healthcare 
Identifiers (jika Anda tidak 
memiliki Medicare) 

1. Log in ke aplikasi Express Plus 
Medicare

2. Pilih Proof of vaccinations dari 
Services

3. Pilih View history
4. Pilih nama Anda.
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Untuk informasi lebih lanjut kunjungi nsw.gov.au/covidvaccineproof

Akun online Medicare Anda 
melalui myGov 

Aplikasi seluler Express Plus 
Medicare 
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