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My Covid Record 

My Covid Record – pangkalahatang pagtunghay 

Ano ang My Covid Record? 
Ang My Covid Record ay isang may seguridad na website na nagpapakita sa iyo ng iyong 
COVID-19 at nagpapahintulot sa iyo na humiling ng Vaccine Pass para gamitin sa New 
Zealand at isang International Travel Vaccination Certificate (Sertipiko ng Pagbabakuna para 
sa Internasyonal na Paglalakbay) para gamitin sa ibang bansa. Sa kalaunan, maaari mo ring 
makita ang mga resulta ng anumang mga pagsusuri para sa COVID-19 na mayroon ka na. 

Maaari mong ma-access ang My Covid Record sa pamamagitan ng pagpunta sa 
https://mycovidrecord.health.nz/  

Kung hindi mo ma-access sa online ang My Covid Record , o nais mong humiling ng vaccine 
pass para sa ibang tao, maaari mo kaming tawagan sa 0800 222 478 at ang pangsuportang 
pangkat ang maghahanda ng pass o certificate para sa iyo. 
 

Katibayan ba ang My Covid Record upang makapaglakbay sa ibang 
bansa? 
Maaari kang humiling ng International Travel Vaccination Certificate sa pamamagitan ng My 
Covid Record.  

Paano ko maa-access ang My Covid Record? 
Kapag nag-sign up ka para sa My Covid Record, ikaw ay lilikha ng My Health Account, na 
magpapahintulot sa iyo na ma-access sa online ang iyong impormasyon sa kalusugan.  

 
 

https://mycovidrecord.health.nz/
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Tingnan ang Pahina 3 para sa sunud-sunod na gabay sa pag-sign up para sa My Covid 
Record. 

Sino ang makakakita ng impormasyon sa My Covid Record? 
Ikaw lamang ang makaka-access sa iyong mga detalye – ang iyong My Health Account ay 
gumagamit ng mataas na antas ng seguridad upang protektahan ang iyong impormasyon. 

Anong mga hakbang ang isinagawa upang protektahan ang iyong 
pribasya? 
Sumangguni kami sa Office of the Privacy Commissioner (Tanggapan ng Komisyoner sa 
Pagkapribasya) at sa Government Chief Privacy Officer (Punong Opisyal sa Pagkapribasya ng 
Pamahalaan) at patuloy na tinatanggap ang kanilang payo habang binubuo namin ang 
serbisyo. Nakumpleto na ang Privacy Impact Assessment (PIA) at isasapanahon ito upang 
salaminin ang mga bagong katangian at paggana. 

Maaari ko bang makita ang mga Covid record ng aking mga 
kapamilya? 
Sa ngayon, hindi pinapahintulutan ng My Covid Record ang pag-link sa maraming mga 
account sa kalusugan: bawat isa ay kailangan ng sarili niyang account.  

Paano maaaring gamitin ng mga bata ang My Covid Record? 
Ang mga tao na may edad 12 taon pataas ay makakalikha ng My Covid Record account. 
Mangangailangan sila ng email address at isang may-bisang dokumento ng pagkakakilanlan, 
gaya ng sertipiko ng kapanganakan na inisyu sa New Zealand o Australya. Kung hindi 
maaaring gumawa ng account, maaaring tumelepono sa 0800 222 478 ang isang magulang 
o tagapag-alaga upang magsaayos ng katunayan ng katayuan ng pagbabakuna.  

Ang mga wala pang 12 taong gulang ay hindi makakalikha ng My Health Account.  

Paano kung mayroon akong tanong tungkol sa aking mga detalye 
na ipinapakita sa My Covid Record? 
Kung ikaw ay may tanong tungkol sa iyong mga Covid record, mag-email sa pangkat ng 
Ministri ng Kalusugan sa help@mycovidrecord.min.health.nz o tawagan kami sa 0800 222 
478, 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. 

Paano ako makakakuha ng tulong sa My Covid Record? 
Kung hindi natalakay ng gabay na ito ang iyong tanong, o kailangan mo pa rin ng tulong, 
mag-email sa pangkat ng Ministri ng Kalusugan sa help@mycovidrecord.min.health.nz o 
tawagan kami sa 0800 222 478, 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon, Lunes hanggang 
Biyernes. 

  

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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Pag-sign up para sa My Covid Record 
Bago ka maka-access sa My Covid Record, kailangan mo munang mag-set up ng My Health 
Account upang ma-access sa online ang iyong impormasyon sa kalusugan.  

Kung hindi ka pa nakakalikha ng My Health Account, bumisita sa 
https://www.health.govt.nz/our-work/digital-health/other-digital-health-initiatives/my-
health-account upang malaman kung paano ito sisimulan.  

1. Kapag nakapag-set up ka na ng iyong My Health Account, pumunta sa 
https://mycovidrecord.health.nz/ at piliin ang Log In.  

 

 
 

2. Kung ang iyong pag-log in para sa My Health Account ay isang username at password, i-enter 
ang impormasyong ito at pagkatapos ay piliin ang Log in. Kung ginamit mo ang RealMe 
upang mag-sign up, piliin ang buton na RealMe. 

 

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. Kapag matagumpay kang nakapag-sign in, makakapasok ka na sa My Covid Record. Dito ay 
makikita mo ang iyong mga vaccination record, makakakuha ng vaccine pass o certificate, o 
matitingnan ang mga resulta ng iyong pagsusuri. 

 
 

Humiling ng My Vaccine Pass 
1. Mag-log in sa My Covid Record sa https://mycovidrecord.health.nz  
2. Sa seksyong Passes and certificates , piliin ang Request pass or certificate 

https://mycovidrecord.health.nz/
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3. Magbubukas ang screen ng Select a pass or certificate. Piliin ang My Vaccine Pass at 

pagkatapos ay piliin ang Continue 

 
 

4. Sa screen ng Your Details , i-enter ang email address kung saan dapat ipadala ang iyong 
vaccine pass at piliin ang Request Pass 
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5. May lilitaw na screen ng kumpirmasyon 

 
Piliin ang Return to homepage upang bumalik sa homepage ng My Covid Record.  

Humiling ng International Vaccination Certificate 
1. Mag-log in sa My Covid Record sa https://mycovidrecord.health.nz  
2. Sa seksyong Passes and certificates , piliin ang Request pass or certificate 

https://mycovidrecord.health.nz/
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3. Magbubukas ang screen ng Select a pass or certificate. Piliin ang International certificate 

at pagkatapos ay piliin ang Continue 

 
 

4. Sa screen ng Your Details , i-enter ang email address kung saan dapat ipadala ang iyong 
certificate at piliin ang Request certificate 
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5. May lilitaw na screen ng kumpirmasyon 

 
 

Piliin ang Return to homepage upang bumalik sa homepage ng My Covid Record.  
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