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My Covid Record  

My Covid Record – ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 

My Covid Record ਕੀ ਹ?ੈ 
My Covid Record ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵ ੱਬਸਾਈਟ ਹ  ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਖਵਡ-19 ਖਦਿਾਉਦਂੀ ਹ  ਅਤ ੇਤੁਹਾਨ ੰ  
ਖਨਊਜੀਲੈਂਡ ਖਵੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵ ਕਸੀਨ ਪਾਸ ਅਤ ੇਖਵਦੇਸਾਂ ਖਵੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਤੰਰਰਾਸਟਰੀ ਯਾਤਰਾ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਖਿਕੇਟ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਖਦੰਦੀ ਹ । ਬਾਅਦ ਖਵੱਚ ਤੁਸੀ ਂਖਕਸੇ ਵੀ ਕੋਖਵਡ-19 ਟ ਸਟਾਂ ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਦੇਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹਵੋਗੋ ੇਜੋ ਤੁਸੀ ਂਕਰਵਾਏ ਸਨ। 
 https://mycovidrecord.health.nz/ 'ਤ ੇਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀ ਂMy Covid Record ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂMy Covid Record ਨ ੰ  ਆਨਲਾਈਨ ਐਕਸ ਸ ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀ ਂਖਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ 
ਵ ਕਸੀਨ ਪਾਸ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀ ਂਸਾਨ ੰ  0800 222 478 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸ ਜਾ ਂਸਰਟੀਖਿਕੇਟ ਖਤਆਰ ਕਰੇਗੀ। 
 

ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ My Covid Record ਸਬਤੂ ਹੈ?  
ਤੁਸੀ ਂMy Covid Record ਰਾਹੀ ਂਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਖਿਕੇਟ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਮੈਂ ਆਪਣੇ My Covid Record ਤੱਕ ਵਕਿੇਂ ਪਹ ੰਚ ਕਰਾਾਂ? 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂMy Covid Record ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪੱ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀ ਂਇੱਕ My Health Account ਬਣਾਉਦੇਂ ਹੋ, ਜੋ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਖਸਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਖਦੰਦਾ ਹ ।  

 
 

https://mycovidrecord.health.nz/
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My Covid Record ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪੱ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ ਲਈ ਪਨੰਾ 3 ਦੇਿੋ। 

My Covid Record ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌਣ ਦਖੇ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 
ਖਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣ ੇਵੇਰਖਵਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹ  - ਤੁਹਾਡਾ My Health Account ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਚੱ ਪਧੱਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹ । 

ਤ ਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਲਈ ਵਕਹੜ ੇਕਦਮ ਚ ੱਕ ੇਗਏ ਹਨ? 
ਅਸੀ ਂਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਖਮਸਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤ ੇਸਰਕਾਰੀ ਮੱੁਿ ਗਪੋਨੀਯਤਾ ਅਖਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹ  ਅਤ ੇ
ਸੇਵਾ ਨ ੰ  ਖਵਕਖਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਲਾਹ ਲ ਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਦੇ ਹਾ।ਂ ਇੱਕ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (PIA) 
ਪ ਰਾ ਹ ੋਖਗਆ ਹ  ਅਤ ੇਨਵੀਆ ਂਖਵਸੇਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸਲਤਾ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਵਰਕਾਰਡ ਦੇਖ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ? 
ਇਸ ਸਮੇਂ My Covid Record ਕਈ ਖਸਹਤ ਿਾਖਤਆ ਂਨ ੰ  ਇਕਠੇੱ ਖਲੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਂਖਦੰਦਾ ਹ : ਹਰੇਕ 
ਖਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਿਾਤ ੇਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ ।  

ਬੱਚੇ My Covid Record ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 
12 ਸਾਲ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਵਧੱ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ My Covid Record ਿਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਗੋ ਹਣੋਗੇ। ਉਹਨਾ ਂਨ ੰ  ਇੱਕ 
ਈਮੇਲ ਪਤ ੇਅਤ ੇਇੱਕ ਵ ਧ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਖਨਊਜੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਖਵੱਚ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਜਨਮ ਸਰਟੀਖਿਕਟੇ। ਜੇਕਰ ਿਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਂਹ , ਤਾ ਂਮਾਤਾ-ਖਪਤਾ ਜਾ ਂਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਖਥਤੀ ਦੇ ਸਬ ਤ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ 0800 222 478 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ।  

12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ My Health Account ਸ ਟ ਅੱਪ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ My Covid Recordਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਿੇਰਵਿਆਾਂ ਬਾਰ ੇਕੋਈ ਪ ੱਛਵਗਛੱ ਹੈ 
ਤਾਾਂ ਕੀ ਹੋਿਗੇਾ? 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣ ੇਕੋਖਵਡ ਖਰਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰ ੇਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹ , ਤਾ ਂਖਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨ ੰ  
help@mycovidrecord.min.health.nz 'ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨ ੰ  ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੱੁਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰ ੇ8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 5 
ਵਜੇ ਤਕ 0800 222 478 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ My Covid Record ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਕਿੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਾਾਂ? 
ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦੀ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹ , ਤਾ ਂਖਸਹਤ 
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨ ੰ  help@mycovidrecord.min.health.nz 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾ ਂਸਾਨ ੰ  ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੱੁਕਰਵਾਰ, 
ਸਵੇਰ ੇ8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਕ 0800 222 478 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

  

https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-resources-and-tools/covid-19-your-privacy
mailto:help@mycovidrecord.min.health.nz
mailto:help@mycovidrecord.min.health.nz
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My Covid Record ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨਾ 
My Covid Record ਤੱਕ ਪਹੁਚੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਖਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪਖਹਲਾ ਂਇੱਕ My Health Account ਸ ਟ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਪਖਹਲਾਂ ਹੀ My Health Account ਨਹੀ ਂਬਣਾਇਆ ਹ , ਤਾ ਂਇਹ ਖਸੱਿਣ ਲਈ ਖਕ ਖਕਵੇਂ ਸੁਰ  ਕਰਨਾ ਹ  
https://www.health.govt.nz/our-work/digital-health/other-digital-health-initiatives/my-health-
account 'ਤ ੇਜਾਓ।  

1. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂ ਆਪਣਾ My Health Account ਸ ਟ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂ
https://mycovidrecord.health.nz/ 'ਤ ੇਜਾਓ ਅਤ ੇLog In ਚਣੁੋ।  

 

 
 

2. ਜੇਕਰ My Health Account ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਖਗਨ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤ ੇਪਾਸਵਰਡ ਹ , ਤਾ ਂਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤ ੇਖਿਰ Log in ਚਣੁੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਸਾਈਨ ਅਪੱ ਕਰਨ ਲਈ RealMe ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹ , ਤਾ ਂRealMe 
ਬਟਨ ਨ ੰ  ਚਣੁੋ। 
 

https://www.health.govt.nz/our-work/digital-health/other-digital-health-initiatives/my-health-account
https://www.health.govt.nz/our-work/digital-health/other-digital-health-initiatives/my-health-account
https://mycovidrecord.health.nz/
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3. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਸਿਲਤਾਪ ਰਵਕ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂMy Covid Record' ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 
ਹੋਵੋਗ।ੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣ ੇਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਖਰਕਾਰਡ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵ ਕਸੀਨ ਪਾਸ ਜਾ ਂਸਰਟੀਖਿਕੇਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟ ਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 
 

My Vaccine Pass ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ 
1. https://mycovidrecord.health.nz 'ਤੇ My Covid Record ਖਵੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ  
2. Passes and certificates ਸ ਕਸਨ ਖਵੱਚ, Request pass or certificate ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ 

https://mycovidrecord.health.nz/
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3. Select a pass or certificate ਸਕਰੀਨ ਿੁੱਲੇਗੀ। My Vaccine Pass ਚਣੁੋ ਅਤੇ ਖਿਰ Continue ਨ ੰ  ਚਣੁ ੋ

 
 

4.  Your Details ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਖਵਚੱ, ਉਹ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਖਜਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵ ਕਸੀਨ ਪਾਸ ਭੇਖਜਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ  ਅਤ ੇRequest Pass ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 
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5. ਇੱਕ ਪੁਸਟੀਕਰਣ ਸਕਰੀਨ ਖਦਿਾਈ ਦੇਵੇਗੀ 

 
My Covid Record ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ Return to homepage ਨ ੰ  ਚਣੁੋ।  
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ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ 
1. https://mycovidrecord.health.nz 'ਤੇ My Covid Record ਖਵੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ  
2. Passes and certificates ਸ ਕਸਨ ਖਵੱਚ, Request pass or certificate ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ 

 
3. Select a pass or certificate ਸਕਰੀਨ ਿੁੱਲੇਗੀ। International certificate ਚਣੁ ੋਅਤ ੇਖਿਰ Continue ਨ ੰ  ਚਣੁ ੋ

 
 

4. Your Details ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਖਵਚੱ, ਉਹ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਖਜਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵ ਕਸੀਨ ਪਾਸ ਭੇਖਜਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ  ਅਤ ੇRequest certificate ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 

https://mycovidrecord.health.nz/
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5. ਇੱਕ ਪੁਸਟੀਕਰਣ ਸਕਰੀਨ ਖਦਿਾਈ ਦੇਵੇਗੀ 

 
 

 My Covid Record ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ Return to homepage ਨ ੰ  ਚਣੁੋ।  


