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ี COVID-19
วิธแ
ี สดงหล ักฐานการฉีดว ัคซน
ี ในต่างประเทศ
หากคุณฉีดว ัคซน
หากคุณได ้รับวัคซีน COVID-19 ทีผ
่ า่ นการอนุมัตห
ิ รือเป็ นทีย
่ อมรับในขณะอยูต
่ า่ งประเทศ นับตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 ตุลาคม 2020 เป็ นต ้นมา และ
เดินทางเข ้าประเทศออสเตรเลียด ้วยแบบฟอร์มแจ้งการเดินทางของออสเตรเลีย (Australia Travel Declaration) คุณสามารถใช ้
แบบฟอร์มนีเ้ ป็ นหลักฐานการฉีดวัคซีน COVID-19 ของคุณได ้ คุณยังสามารถดาเนินการตามขัน
้ ตอนด ้านล่างนีเ้ พือ
่ บันทึกประวัตก
ิ ารฉีด
วัคซีนกับสานักทะเบียนการสร ้างภูมค
ิ ุ ้มกันของออสเตรเลีย (Australian Immunization Register - AIR) และรับใบร ับรองดิจท
ิ ัล
ี (immunisation history statement)
COVID-19 (COVID-19 digital certificate) หรือรายงานประว ัติการฉีดว ัคซน
เพือ
่ แสดงเป็ นหลักฐานการฉีดวัคซีน COVID-19 ของคุณได ้

1

ตรวจสอบว่าวัคซีนทีค
่ ณ
ุ ได ้รับในต่างประเทศนัน
้ ผ่านการอนุมัตห
ิ รือเป็ นทีย
่ อมรับในออสเตรเลียหรือไม่ (ปั จจุบน
ั คือ
วัคซีน Pfizer, AstraZeneca Vaxzevria, Moderna, Janssen-Cilag, Sinovac Coronavac, AstraZeneca Covishield,
Sinopharm และ Bharat Biotech)

2

หากบันทึกประวัตก
ิ ารฉีดวัคซีนของคุณเป็ นภาษาอืน
่ ให ้แปลเป็ นภาษาอังกฤษ ไปที่ translating.homeaffairs.gov.au
ิ ธิใ์ ช ้บริการแปลฟรี (Free Translating Service) ได ้หรือไม่
เพือ
่ ดูวา่ คุณมีสท

3
4

ขอให ้ผู ้ให ้บริการฉีดวัคซีนทีไ่ ด ้รับการยอมรับ (เช่น แพทย์ทวั่ ไปหรือเภสัชกร) บันทึกประวัตก
ิ ารฉีดวัคซีนของคุณกับ AIR
ข ้อมูลฯ จะปรากฏบนใบรับรองดิจท
ิ ล
ั COVID-19 หรือรายงานประวัตก
ิ ารฉีดวัคซีนของคุณ
เข ้าถึงใบรับรองฯ หรือรายงานประวัตฯิ ของคุณ โดยใช ้วิธใี ดวิธห
ี นึง่ ดังต่อไปนี้
บ ัญชีออนไลน์ Medicare ของคุณ
ผ่าน myGov

แอปมือถือ Express Plus Medicare

บริการ Individual Healthcare
Identifiers service
ิ ธิใ์ น Medicare)
(หากคุณไม่มส
ี ท

1. ไปที่ my.gov.au และ
ไซน์อน
ิ เข ้าระบบ

่ อป Express Plus
1. ล็อกอินเข ้าสูแ
Medicare

1. ไปที่ my.gov.au และ
ไซน์อน
ิ เข ้าระบบ

2. เลือก Proof of COVID-19
vaccination ควิกลิงก์

2. เลือก Proof of vaccinations
จากรายการ Services

2. เลือกรายการ Individual
Heaservicelthcare Identifiers

3. เลือก View history
่ ของคุณ จากนั น
4. เลือกชือ
้ ให ้เลือก
View immunisation history
statement หรือ View COVID-19
digital certificate

3. เลือก View history
่ ของคุณ
4. เลือก ชือ

3. เลือก Immunisation history

ิ ธิใ์ น Medicare และต ้องการหลักฐานแสดงการฉีดวัคซีน COVID-19 ของคุณทางออนไลน์ คุณจาเป็ นต ้องใช ้ Individual Healthcare Identifier (IHI) คุณสามารถขอรับ IHI
หมายเหตุ หากคุณไม่มส
ี ท
ผ่าน myGov ได ้ สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม ไปที่ servicesaustralia.gov.au/covidvaccineproof

5
5

บันทึกหลักฐานการฉีดวัคซีน COVID-19 ของคุณ คุณสามารถแนบใบรับรองฯ ของคุณลงไปใน Apple Wallet หรือ Google
Pay หรือบันทึกไว ้ในแอปมือถือ Express Plus Medicare ได ้
คุณยังสามารถแนบหลักฐานการฉีดวัคซีนของคุณลงไปในแอป Service NSW เพือ
่ แสดงหลักฐานอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
เมือ
่ คุณเช็กอินในสถานประกอบการต่าง ๆ ค ้นหาวิธก
ี ารแนบหลักฐานนีไ้ ด ้ที่ nsw.gov.au/covidvaccineproof
อีกวิธห
ี นึง่ คุณสามารถพิมพ์ใบรับรองฯ หรือรายงานประวัตฯิ ออกมาเป็ นสาเนากระดาษจากทีบ
่ ้านก็ได ้ ดาวน์โหลดเอกสาร
ในรูปแบบ PDF โดยใช ้บัญชีออนไลน์ Medicare ของคุณผ่าน myGov หรือแอป Express Plus Medicare จากนัน
้ พิมพ์ออกมา
และพกพาติดตัวไปกับคุณ สัง่ พิมพ์เป็ นสาเนากระดาษสีขาว-ดาก็ใช ้ได ้

หากคุณไม่สามารถฉีดวัคซีนป้ องกันโรค COVID-19 ได ้ เนือ
่ งจากข ้อห ้ามทางการแพทย์ (ซึง่ หมายความว่า คุณไม่สามารถฉีดวัคซีน COVID-19 ไม่วา่ ชนิดใดก็ตาม ด ้วยเหตุผลทางด ้านการแพทย์) คุณสามารถขอให ้แพทย์ของคุณ
บันทึกข ้อห ้ามทางการแพทย์นล
ี้ งไปใน AIR ได ้ จากนัน
้ ข ้อมูลจะปรากฏในใบรับรองฯ และรายงานประวัตฯิ ของคุณ

ช่วยให้ร ัฐ NSW ปลอดภัยจาก COVID
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม ไปที่ nsw.gov.au/covidvaccineproof

