16 Kasım 2021 itibariyle doğrudur

Yurtdışında aşılandıysanız
COVID-19 aşısı kanıtınız
nasıl gösterilir
1 Ekim 2020 ve sonrasında yurtdışındayken onaylanmış veya tanınmış bir COVID-19 aşısı
yaptırdıysanız ve Avustralya Seyahat Bildirimi ile Avustralya'ya girdiyseniz, bunu COVID-19
aşınızın kanıtı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca, aşınızın Avustralya Aşı Kaydı'na (AIR) kaydedilebilmesi
için aşağıdaki adımları izleyebilir ve COVID-19 aşınızın kanıtı olarak göstermek için bir COVID-19
dijital sertifikası veya aşı geçmişi bildirimi alabilirsiniz.
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Yurtdışında yaptırdığınız aşının Avustralya'da onaylanıp onaylanmadığını veya tanınıp tanınmadığını
kontrol edin (şu anda onaylanan veya tanınanlar: Pfizer, AstraZeneca Vaxzevria, Moderna, JanssenCilag, Sinovac, Coronavac, AstraZeneca Covishield, Sinopharm ve Bharat Biotech).
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Aşınızın kaydı başka bir dilde yazılmışsa, İngilizce'ye çevirtin. Ücretsiz Çeviri Hizmeti'ni kullanmaya
uygun olup olmadığınızı görmek için translating.homeaffairs.gov.au adresini ziyaret edin.
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Tanınmış bir aşı sağlayıcısından (örneğin, bir GP veya eczacı) aşınızı AIR'e kaydetmesini isteyin.
Bu kayıt daha sonra COVID-19 dijital sertifikanızda ve aşı geçmişi bildiriminizde görünecektir.
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Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak sertifikanıza veya bildiriminize erişin:
myGov aracılığıyla Medicare
çevrimiçi hesabınız

Express Plus Medicare cep
telefonu uygulaması

Bireysel Sağlık Tanımlayıcıları
hizmeti (Medicare için uygun
değilseniz)

1. my.gov.au'a gidin ve oturum açın

1. Express Plus Medicare
uygulamasına giriş yapın

1. My.gov.au’ya gidin ve oturum açın

2. COVID-19 aşısı kanıtı hızlı
bağlantısını seçin

2. Hizmetlerden Aşı Kanıtı'nı seçin

2. Bireysel Sağlık Hizmeti
Tanımlayıcıları hizmetini seçin.

3. Geçmişi görüntüle'yi seçin

3. Geçmişi görüntüle'yi seçin

3. Aşı Geçmişini seçin.

4. Adınızı seçin ve ardından Aşı
geçmişi bildirimini veya COVID19 dijital sertifikasını
görüntüleyin.

4. Adınızı seçin.

Not: Medicare için uygun değilseniz ve çevrimiçi COVID-19 aşınızın kanıtına ihtiyacınız varsa, Bireysel Sağlık Tanımlayıcısına (IHI) ihtiyacınız olacaktır. MyGov aracılığıyla bir IHI
alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servicesaustralia.gov.au/covidvaccineproof adresine gidin
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COVID-19 aşısı kanıtınızı kaydedin. Sertifikanızı Apple Wallet veya Google Pay'inize ekleyebilir veya
Express Plus Medicare mobil uygulamasına kaydedebilirsiniz.
Ayrıca, mekanlara giriş yaptığınızda hızlı ve kolay bir şekilde kanıt göstermek için Aşı kanıtınızı Service
NSW uygulamasına ekleyebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı nsw.gov.au/covidvaccineproof
adresinden öğrenin.
Alternatif olarak, sertifikanızın veya beyanınızın bir kopyasını evde yazdırabilirsiniz. MyGov veya
Express Plus Medicare uygulaması aracılığıyla Medicare çevrimiçi hesabınızı kullanarak bir pdf indirin,
ardından bunu yazdırın ve yanınızda taşıyın. Siyah beyaz bir kopya kabul edilecektir.

Tıbbi kontrendikasyon nedeniyle COVID-19'a karşı aşı olamıyorsanız (yani tıbbi nedenlerle COVID-19 aşılarından hiçbirini yaptıramıyorsanız), doktorunuzdan bu kontrendikasyonu AIR'e
kaydetmesini isteyebilirsiniz. Bu daha sonra sertifikanızda ve beyanınızda görünecektir.

NSW’NİN COVID’E KARŞI GÜVENLİ KALMASINA YARDIMCI OLUN
Daha fazla bilgi için nsw.gov.au/covidvaccineproof adresini ziyaret edin

