GREEK

Λάβετε την κατάσταση του ιστορικού των
εμβολιασμών σας χρησιμοποιώντας τον
ηλεκτρονικό λογαριασμό σας Medicare
Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρονικό (online) λογαριασμό σας Medicare για να δείτε, να
εκτυπώσετε και να κατεβάσετε την κατάσταση του ιστορικού των εμβολιασμών σας ή του παιδιού
σας αν είναι κάτω των 14 ετών.
Τα παιδιά 14 ετών και πάνω θα χρειαστεί να δημιουργήσουν δικό τους λογαριασμό myGov και να
συνδεθούν στο Medicare για να έχουν πρόσβαση στην κατάσταση του ιστορικού των εμβολιασμών
τους.

Βήμα 1: Συνδεθείτε
Πηγαίνετε στο my.gov.au, συνδεθείτε και ανοίξτε τη συνδεδεμένη υπηρεσία σας Medicare.
Επιλέξτε το ‘Immunisation history statement’ από το κύριο μενού.

Κατάσταση ιστορικού
εμβολιασμών
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Βήμα 2: Επιλέξτε το άτομο του οποίου θέλετε να δείτε την
κατάσταση
Επιλέξτε το όνομα του ατόμου του οποίου θέλετε την κατάσταση, κατόπι διαβάστε το ‘Declaration’
και επιλέξτε το τετραγωνίδιο για να επιβεβαιώσετε ότι καταλάβατε.
Επιλέξτε το ‘VIEW STATEMENT’ για να συνεχίσετε.

Ονοματεπώνυμο

Δήλωση

Δείτε την κατάσταση
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Βήμα 3: Δείτε την κατάσταση του ιστορικού εμβολιασμών
Για να εκτυπώσετε (

) ή να αποθηκεύσετε (

) το ιστορικό, επιλέξτε το αντίστοιχο σύμβολο.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η σελίδα μπορεί να φαίνεται διαφορετική ανάλογα με το πρόγραμμά
σας περιήγησης.

Εκτύπωση

Αποθήκευση
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Βήμα 4: Μπορείτε να ζητήσετε μια νέα κατάσταση ιστορικού
εμβολιασμών για άλλο άτομο της κάρτας σας Medicare ή να
επιστρέψετε στην αρχική σελίδα του λογαριασμού σας
Medicare
Επιλέξτε ‘Request New Statement’ ή ‘RETURN TO ONLINE ACCOUNT’.

Επιστροφή στον
ηλεκτρονικό
λογαριασμό
Αίτημα Νέας
Κατάστασης
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Βήμα 5: Αποσύνδεση
Από την αρχική σελίδα μπορείτε να πραγματοποιήσετε κι άλλες συναλλαγές.
Επιλέξτε ‘Return to myGov’ για να μεταβείτε στο λογαριασμό σας myGov.

Επιστροφή στο myGov

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλειά σας κάντε ‘Sign out’ όταν
παύετε να χρησιμοποιείτε το λογαριασμό σας myGov.

Αποσύνδεση
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Για περισσότερες πληροφορίες


επισκεφτείτε το humanservices.gov.au/onlineguides για να δείτε οδηγίες και επιδείξεις
βίντεο στα Αγγλικά πώς να χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας



επισκεφθείτε το humanservices.gov.au/yourlanguage όπου μπορείτε να διαβάσετε, να
ακούσετε ή να παρακολουθήσετε βίντεο με πληροφορίες στη γλώσσα σας



καλέστε το 131 202 για να μιλήσετε μαζί μας στη γλώσσα σας σχετικά με τις πληρωμές και
τις υπηρεσίες του Centrelink



καλέστε την Translating and Interpreting Service (TIS National) στο 131 450 για να μιλήσετε
μαζί μας στη γλώσσα σας σχετικά με τις πληρωμές και τις υπηρεσίες του Medicare και του
Child Support



επισκεφθείτε ένα κέντρο εξυπηρέτησης.

Σημείωση: οι κλήσεις από το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού σας σε αριθμούς '13' από
οπουδήποτε στην Αυστραλία χρεώνονται με σταθερό τέλος. Αυτό το τέλος μπορεί να διαφέρει από
την τιμή μιας τοπικής κλήσης και μπορεί επίσης να ποικίλει μεταξύ των παρόχων τηλεφωνικών
υπηρεσιών. Οι κλήσεις σε αριθμούς '1800' από το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού σας είναι χωρίς
χρέωση. Οι κλήσεις από δημόσια και κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να χρονομετρούνται και να
χρεώνονται με υψηλότερο τέλος.

Αποποίηση ευθυνών
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή τη δημοσίευση προορίζονται μόνο ως οδηγός για
πληρωμές και υπηρεσίες. Είναι δική σας ευθύνη να αποφασίσετε εάν επιθυμείτε να υποβάλετε
αίτηση για μια πληρωμή και να υποβάλετε αίτηση σχετικά με τις ιδιαίτερες περιστάσεις σας.

PAGE 6 OF 6

Department of Human Services

ENGLISH

Get your immunisation history statement using
your Medicare online account
Learn how to use your Medicare online account to view, print and download an immunisation
history statement for yourself or your child under 14 years of age.
Children, 14 years and over will need to create their own myGov account and link to Medicare to
access their immunisation history statement.

Step 1: Sign in
Go to my.gov.au, sign in and open your Medicare linked service. Select ‘Immunisation history
statement’ from the main menu.

Immunisation history
statement
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Step 2: Select the person you want to view a statement for
Select the person’s name you want the statement for, then read the ‘Declaration’ and tick the box
to confirm you understand.
Select ‘VIEW STATEMENT’ to continue.

Person’s name

Declaration

View statement
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Step 3: View the immunisation history statement
To print (

) or save (

) the statement, select the symbol required.

Please note page view may look different depending on your browser.

Print

Save
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Step 4: You can request a new immunisation history statement
for another person on your Medicare card or return to your
Medicare online account homepage
Select ‘Request New Statement’ or ‘RETURN TO ONLINE ACCOUNT’.

Return to online
account
Request New
Statement
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Step 5: Signing out
From your homepage you can complete other transactions.
Select ‘Return to myGov’ to go to your myGov account.

Return to myGov

For your privacy and security, ‘Sign out’ when you’ve finished using your myGov account.

Sign out
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For more information


go to humanservices.gov.au/onlineguides to view online guides and video
demonstrations about using your online account in English



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



call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services



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



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.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It’s your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
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