Coronavirus
(COVID-19)

Απόδειξη εμβολιασμού

10 Ιανουαρίου2022

Κοινή χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19
με την εφαρμογή Territory Check In
Προσθέστε το ψηφιακό πιστοποιητικό σας COVID-19 με την εφαρμογή Territory Check In,
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Express Plus Medicare.

Πώς να συνδέσετε το ψηφιακό πιστοποιητικό σας COVID-19
Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατεβάσει την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Territory Check In.
Εάν δεν έχετε την εφαρμογή κατεβάστε την από εδώ:

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Ανοίξτε την εφαρμογή Express Plus Medicare και συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον Προσωπικό

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Αριθμό Αναγνώρισης PIN για τη MYGOV ή συνδεθείτε στη Mygov στη συσκευή σας.
Επιλέξτε Απόδειξη Εμβολιασμών (Proof of Vaccinations) .
Επιλέξτε Προβολή Ιστορικού (View History)
Επιλέξτε Κοινή Χρήση με την εφαρμογή Check In (Share with Check In app) και, στη συνέχεια,
επιλέξτε την εφαρμογή Territory Check In.
Αποδεχτείτε τη συγκατάθεσή σας για να μοιραστείτε το πιστοποιητικό σας με την εφαρμογή
Territory Check In,
Όταν δείτε την προειδοποίηση «πρόκειται να φύγετε από την εφαρμογή και να ξεκινήσετε το
πρόγραμμα περιήγησής σας» (‘you’re about to leave the app and launch your browser’), επιλέξτε
OK
Όταν ρωτηθείτε εάν θέλετε να προσθέσετε αυτό το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 στο
προφίλ σας, επιλέξτε Αποδοχή (Accept).
Το πιστοποιητικό σας είναι διαθέσιμο από το μενού της εφαρμογής Territory Check In.
Όταν μπαίνετε σε ένα χώρο, σαρώνοντας τον κώδικα QR, θα λάβετε μια επιβεβαίωση ότι έχετε
κάνει check in και θα εμφανιστεί μια γραμμή κατάστασης εμβολιασμού.
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Σύνδεση πιστοποιητικών εμβολίων COVID-19 άλλων
ατόμων
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ψηφιακά πιστοποιητικά Covid-19 άλλων ατόμων στη συσκευή σας, ώστε
να μπορείτε να τους κάνετε check in και να δείξετε την απόδειξη της κατάστασης εμβολιασμού τους
όταν εισέρχεστε σε ορισμένους χώρους.
Αυτό μπορεί να γίνει από τον επισκέπτη ακολουθώντας τα ίδια βήματα στη συσκευή του ατόμου με το
οποίο θα ήθελαν να μοιραστούν το πιστοποιητικό τους.
Ο επισκέπτης σας θα πρέπει να εισέλθει στην εφαρμογή MyGov ή Express Plus Medicare στη συσκευή
σας, να δει το πιστοποιητικό του και να δώσει τη συγκατάβασή του για να τη μοιραστεί με την
εφαρμογή Territory Check In στη συσκευή σας.
Για εκείνα τα άτομα κάτω των 14 ετών, τα οποία είναι εμβολιασμένα, ο γονέας ή ο κηδεμόνας μπορεί να
το κάνει για λογαριασμό τους, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία για να πάρει το δικό του
πιστοποιητικό στην εφαρμογή.

Ιατρικές αντενδείξεις
Άτομα που έχουν ιατρικές αντενδείξεις στα εγκεκριμένα εμβόλια COVID-19 και έχουν μια εξαίρεση που
καταγράφεται στο Αυστραλιανό Μητρώο Εμβολιασμού και θα το έχουν σημειωμένο στο ψηφιακό
πιστοποιητικό COVID-19.
Όταν αυτά τα άτομα συνδέουν το ψηφιακό πιστοποιητικό τους COVID-19 στην εφαρμογή Territory
Check In, ένας χαρακτήρας τικ για την κατάσταση εμβολιασμού θα εμφανιστεί δίπλα στο όνομά τους
κατά τον έλεγχο εισόδου- θα φανεί το ίδιο με αυτό ενός πλήρως εμβολιασμένου ατόμου.
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Πρόσβαση στο ψηφιακό πιστοποιητικό σας COVID-19
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να κατεβάσετε το ψηφιακό πιστοποιητικό σας COVID-19 και να το
αποθηκεύσετε στο ψηφιακό πορτοφόλι του τηλεφώνου σας.
1. Εάν οι λογαριασμοί σας της Medicare και Mygov δεν είναι ήδη συνδεδεμένοι, συνδεθείτε με τη
my.gov.au
2. Συνδέστε τη Medicare με τον λογαριασμό MyGov, επιλέγοντας να συνδέσετε την πρώτη σας
υπηρεσία από την αρχική σελίδα ή επιλέξτε Medicare από το μενού Υπηρεσιών. Θα χρειαστεί να
εισαγάγετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες για να αποδείξετε την ταυτότητά σας.
3. Μόλις συνδεθούν οι λογαριασμοί της Medicare και Mygov, κάντε λήψη της εφαρμογής Express
Plus Medicare στο τηλέφωνό σας από το App Store ή το Google Play.
4. Ανοίξτε την εφαρμογή Express Plus Medicare και συνδεθείτε.
5. Επιλέξτε Απόδειξη εμβολιασμών (Proof of vaccinations) από την αρχική σελίδα της εφαρμογής ή
από την ενότητα Ιστορικό και δηλώσεις.
Επιλέξτε Προβολή Ιστορικού (View History) και στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή ψηφιακού
πιστοποιητικού COVID-19 (View COVID-19 digital certificate) ή Προβολή της δήλωσης ιστορικού
εμβολιασμού (View immunisation history statement).
6. Αποθηκεύστε το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 στο πορτοφόλι της Apple ή το Google Pay.
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