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ਆਪਣ ੇCOVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ੋ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ immunisation history statement ਜਾਂ COVID-19 digital certificate ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਬੂਤ ਨੂੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਥਬਓਰੇ ਜਾਂ ਸਰਟੀਥਿਕੇਟ ਨੂੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਥ ਿੱਚੋਂ ਥਕਸੇ ਇਕ ਨੂੂੰ  ਔਨਲਾਈਨ  ਰਤਣਾ ਹੈ: 

• ਆਪਣਾ myGov ਖਾਤਾ 

• Express Plus Medicare ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ। 

ਆਪਣਾ ਥਬਓਰਾ ਜਾਂ ਸਰਟੀਥਿਕੇਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਥਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਨੂੂੰ  Australian 
Immunisation Register ਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨਾਂ ਦੀ ਥਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਥ ਿੱਚ 10 ਥਦਨ ਤਿੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱ ਗ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡਾ immunisation history statement ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਥਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਟੀਕਾਕਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਥ ਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਥਜਸਟਰ ਥ ਿੱਚ ਥਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 digital certificate ਕ ੇਲ ਤੁਹਾਡੇ COVID-19 ਟੀਥਕਆਂ ਨੂੂੰ  ਥ ਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਡਜ਼ੀਟਲ 
ਸਰਟੀਥਿਕੇਟ ਨੂੂੰ  ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਕਸ ੇ ੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗ ਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ 
ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਥ ਿੱਚ  ਰਤਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

 

ਜ ੇਤਸੁੀਂ Medicare  ਾਸਤ ੇਯਗੋ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ immunisation history statement 
ਜਾਂ COVID-19 digital certificate ਥਕ ੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹ ੈ

myGov ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ: 

1. ਆਪਣੇ myGov ਖਾਤੇ ਥ ਿੱਚ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰੋ। 

2. Proof of COVID-19 vaccination ਦਾ ਤੁਰੂੰਤ ਥਲੂੰ ਕ ਚੁਣੋ।  

3. ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੁਣੋ, ਅਤੇ ਥਿਰ View immunisation history statement ਜਾਂ View COVID-19 digital certificate। 

Express Plus Medicare mobile app ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ: 
1. ਐਪ ਥ ਿੱਚ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰੋ। 

2. Services ਤੋਂ Immunisation history ਚੁਣੋ। 

3. ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੁਣੋ, ਅਤੇ ਥਿਰ View immunisation history statement ਜਾਂ View COVID-19 digital certificate। 
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ immunisation history statement ਔਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪ ੇਗੀ, ਤਾਂ 1800 653 
809 ਉੱਤੇ ਿੋਨ ਕਰੋ।  

 

ਆਪਣੇ COVID-19 digital certificate ਨੂੂੰ  ਥਡਜੀਟਲ ਬਟੂਏ ਥ ਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ 

ਇਹਨਾਂ ਥ ਿੱਚੋਂ ਥਕਸੇ ਇਕ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Apple Wallet ਜਾਂ Google Pay ਥ ਿੱਚ ਆਪਣਾ COVID-19 digital 
certificate ਸਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:  

• Express Plus Medicare mobile app  
• ਆਪਣੇ ਥਡ ਾਈਸ ਉੱਤੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ myGov ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ Medicare ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ।  

ਜੇ ਤੁਸੀਂ Express Plus Medicare mobile app ਐਪ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ: 

1. Services ਤੋਂ Immunisation history ਚਣੁੋ। 
2. ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੁਣੋ, ਥਿਰ View COVID-19 digital certificate। 
3. ਜਾਂ ਤਾਂ Add to Apple Wallet ਚੁਣੋ ਜਾਂ Google Pay ਲਈ Save to phone ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ myGov ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ Medicare ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ: 

1. ਆਪਣੀ ਥਡ ਾਈਸ ਉੱਤੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ myGov ਖਾਤੇ ਥ ਿੱਚ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰੋ। 
2. Medicare ਚੁਣੋ। 
3. ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਥਤਹਾਸ ਟਾਈਲ ਉੱਤ ੇView immunisation history ਚੁਣੋ। 
4. ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੁਣੋ।  
5. ਜਾਂ ਤਾਂ Add to Apple Wallet ਚੁਣੋ ਜਾਂ Google Pay ਲਈ Save to phone ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ iOS ਥਡ ਾਈਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Safari ਜਾਂ Chrome ਬਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
Android ਥਡ ਾਈਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  Chrome ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Medicare online ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਆਪਣਾ Medicare online ਖਾਤਾ ਸਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੂੰ  Medicare ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ myGov ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

my.gov.au ਥ ਖੇ ਆਪਣੇ myGov ਖਾਤੇ ਥ ਿੱਚ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਬਣਾਓ 

ਇਹਨਾਂ ਥ ਿੱਚੋਂ ਥਕਸੇ ਇਕ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਥਿਰ ਤੁਸੀਂ Medicare ਨੂੂੰ   ੀ ਥਲੂੰ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਆਪਣਾ Medicare ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ Medicare ਇਥਤਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
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• ਇਕ ਥਲੂੰ ਥਕੂੰਗ ਕੋਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਫੋਨ ਉਪਰ ਜਾਂ ਥਕਸੇ ਸੇ ਾ ਕੇਂਦਰ ਥ ਿੱਚ ਥਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

Medicare ਨੂੂੰ  myGov ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਥ ਿੱਚ ਮਦਦ  ਾਸਤੇ, servicesaustralia.gov.au/medicareguides ਉੱਤੇ ਜਾਓ 

ਜ ੇਤਸੁੀਂ Medicare  ਾਸਤ ੇਯਗੋ ਨਹੀਂ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ immunisation history 
statement ਜਾਂ COVID-19 digital certificate ਔਨਲਾਈਨ ਥਕ ੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹ ੈ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ myGov ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ Individual Healthcare Identifiers (IHI) service ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ immunisation 
history statement ਜਾਂ COVID-19 digital certificate ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਥਲਖੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ਾਂ ਥ ਿੱਚੋਂ ਥਕਸੇ ਇਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੂੰ   ੇਰ ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: 

o ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਆਪਣੇ ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਦੇ  ੈਧ  ੀਜ਼ੇ ਨਾਲ 
o ਆਪਣਾ ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਦਾ ਡਰਾਈ ਰ ਲਾਇਸੂੰਸ। 

ਇਕ  ਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ  ੇਰਥ ਆਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ IHI ਬਨਾਉਣ ਲਈ 
ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ IHI service ਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ myGov account ਨਾਲ  ੀ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਥਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ immunisation history 
statement ਜਾਂ COVID-19 digital certificate ਨੂੂੰ  ਦੇਖਣ ਲਈ IHI service ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

1. ਆਪਣੇ myGov ਖਾਤੇ ਥ ਿੱਚ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰੋ। 

2. Proof of COVID-19 vaccination ਦਾ ਤੁਰੂੰਤ ਥਲੂੰ ਕ ਚੁਣੋ।  

3. ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੁਣੋ, ਅਤੇ ਥਿਰ View immunisation history statement (PDF) ਜਾਂ View COVID-19 digital 
certificate (PDF)। 

myGov ਰਾਹੀਂ IHI service ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ COVID-19 digital certificate ਨੂੂੰ  ਥਡਜ਼ੀਟਲ ਬਟੂਏ ਥ ਿੱਚ ਸਾਮਲ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਸੀਂ My Health Record ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਬੂਤ ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ  ੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

 ਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ  ਾਸਤ ੇ

• Medicare ਸੇ ਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਥ ਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ Translating and Interpreting Service 
(TIS National) ਨੂੂੰ  131 450 ਉੱਤੇ ਿੋਨ ਕਰੋ  

• ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥ ਿੱਚ  ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਾਸਤੇ servicesaustralia.gov.au/covidvaccineproof ਉੱਤ ੇਜਾਓ 

• servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਥਜਿੱਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਥ ਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, 
ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ  ੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 

http://humanservices.gov.au/yourlanguage
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• ਨ ੀਨਤਮ COVID-19 ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ  ਾਸਤੇ australia.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ 

• ਥਕਸੇ ਸੇ ਾ ਕੇਂਦਰ ਥ ਖੇ ਜਾਓ।  

 

ਨੋਟ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥ ਿੱਚ ਥਕਧਰੇ  ੀ '13' ਨੂੰ ਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਿੋਨਾਂ  ਾਸਤੇ ਇਕ ਥਨਸਥਚਤ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ 
ਥਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਸਿਾਨਕ ਿੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ  ਿੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਲੀਿੋਨ ਸੇ ਾ ਪਰਦਾਥਤਆਂ ਥ ਚਕਾਰ  ੀ  ਿੱਖ-
 ਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ '1800' ਨੂੰ ਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਿੋਨ ਕਾਲਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਿੋਨ ਕਾਲਾਂ 
 ਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਥਹਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਥਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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Get proof of your COVID-19 vaccination 

You can get proof of your COVID-19 vaccination status through your immunisation history 

statement or COVID-19 digital certificate. You do not have to pay to get this proof. 

The easiest way to get your statement or certificate is online using either: 

• your myGov account 

• the Express Plus Medicare mobile app. 

Your vaccination provider needs to report your vaccinations to the Australian Immunisation 
Register before you can get your statement or certificate. This can take up to 10 days. 

Your immunisation history statement shows all of the immunisations you have had that are 
recorded on the Australian Immunisation Register.  

Your COVID-19 digital certificate only shows your COVID-19 vaccinations. You will be able to see 
your digital certificate after you have had all required doses of a vaccine that has been approved 

for use in Australia. 

 

How to get your immunisation history statement or COVID-19 
digital certificate if you are eligible for Medicare 

Using myGov: 

1. Sign in to your myGov account. 

2. Select the Proof of COVID-19 vaccination quick link. 

3. Select your name, and then View immunisation history statement (PDF) or View 
COVID-19 digital certificate (PDF). 

 

Using the Express Plus Medicare mobile app: 

1. Sign in to the app.  

2. Select Immunisation history from Services. 

3. Select your name, and then View immunisation history statement or View COVID-19 
digital certificate. 

 

If you cannot get your immunisation history statement online or need help, call 1800 653 809.  

 

Adding your COVID-19 digital certificate to a digital wallet 

You can add your COVID-19 digital certificate to your Apple Wallet or Google Pay using either: 

• the Express Plus Medicare mobile app 

• your Medicare online account through myGov using a browser on your device. 

If you are using the Express Plus Medicare mobile app: 

1. Select Immunisation history from Services. 
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2. Select your name, then View COVID-19 digital certificate. 
3. Select either Add to Apple Wallet or Save to phone for Google Pay. 

If you are using your Medicare online account through myGov: 

1. Sign in to your myGov account using a browser on your device. 
2. Select Medicare. 
3. Select View immunisation history on the Immunisation history tile. 
4. Select your name. 
5. Select either Add to Apple Wallet or Save to phone for Google Pay. 

If you are using an iOS device, you can use the Safari or Chrome browsers. If you are using an 
Android device, you need to use the Chrome browser. 

 

If you do not have a Medicare online account 

You need to link Medicare to your myGov account to set up your Medicare online account.  

Sign in to, or create, your myGov account at my.gov.au 

You can then link Medicare using either: 

• your Medicare card number and information from your Medicare history 

• a linking code we have given you either over the phone or at a service centre.  

For help linking Medicare to myGov, go to servicesaustralia.gov.au/medicareguides 

 

 

How to get your immunisation history statement or COVID-19 
digital certificate online if you are not eligible for Medicare 

You can get your immunisation history statement or COVID-19 digital certificate online using the 
Individual Healthcare Identifiers (IHI) service through your myGov account. 
 

You need to give us details from one of the following identity documents to verify your identity: 

o your passport, with your valid Australian visa 

o your Australian driver licence. 

Once we have verified your identity, we will use your details to create your IHI. We will also link the 
IHI service to your myGov account. Then you can use the IHI service to view your immunisation 
history statement or COVID-19 digital certificate: 

1. Sign in to your myGov account. 

2. Select the Proof of COVID-19 vaccination quick link. 

3. Select your name, and then View immunisation history statement (PDF) or View 
COVID-19 digital certificate (PDF). 

You can add your COVID-19 digital certificate to a digital wallet using the IHI service through 
myGov.  

You can also get a copy of your COVID-19 vaccination proof through My Health Record. 
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For more information 

• call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in 
your language about Medicare services 

• go to servicesaustralia.gov.au/covidvaccineproof for more information in English 

• go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch 
videos with information in your language 

• go to australia.gov.au for the latest COVID-19 updates and advice  

• visit a service centre.  

 

Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a 
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone 
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and 

mobile phones may be timed and charged at a higher rate. 

 

 

http://humanservices.gov.au/yourlanguage

