İlk aşılama kanıtı istek metni
Aşılama kayıt kiti

(Minimum önerilen hatırlatma metni)
Elimizde çocuğunuzun en son Aşı Tarihçe Belgesi var mı?
Çocuğunuzun aşılarının güncel olduğunu gösteren kanıtları tutmamız gerekiyor.
Dosyanızdaki Aşı Tarihçe Belgesi güncelse ve başka aşılara gerek yoksa bize bu belgenin başka bir kopyasını
vermenize gerek yoktur.
Aksi takdirde, bize lütfen çocuğunuzun Avustralya Aşı Sicilinden alınmış Aşı Tarihçe Belgesinin güncellenmiş bir
kopyasını [bugünden itibaren en az iki hafta sonraki bir tarih] tarihine kadar sağlayın.

(İstendiğinde eklenecek ek önerilen metin)
Güncellenmiş Aşı Tarihçe Belgesi nasıl alınır?
Güncellenmiş bir belgeyi Avustralya Aşı Sicilinden şu yollarla alabilirsiniz:
• Internet üzerinden – bir hesap oluşturulduğunda MyGov
<https://my.gov.au/LoginServices/main/login?execution=e1s1> adresine giderek
• Medicare Express Plus Uygulamasıyla <https://www.humanservices.gov.au/customer/services/express-plusmobile-apps–>MyGov hesabı oluşturulduğunda
• bir ofise giderek – Medicare Hizmet Merkezi <http://findus.humanservices.gov.au/>
• telefonla – Avustralya Aşı Sicilini 1800 653 809 numaralı telefondan arayarak
• Aile doktorunuzdan / aşı hemşirenizden belgeyi yazdırmalarını isteyerek (tüm aşı sağlayıcılarının bunu
yapamayacağını unutmayın).

Çocuğunuzun güncel olup olmadığını nasıl anlarsınız?
Avustralya Aşı Sicilinden alınan en son Aşı Tarihçe Belgesinde “sonra yapılacak aşı” tarihi, gelecekte bir tarih
göstermeli veya “Yapılacak aşı yok” yazmalıdır.
Ulusal Aşılama Programı Çizelgesine göre aşılar 2, 4, 6, 12 ve 18 aylık ve 4 yaşındayken ya da çocuğunuz eksik
aşı tamamlama programındaysa aşı sağlayıcınızın tavsiye ettiği bir zamanda yapılmalıdır.

En son aşılama kanıtına neden ihtiyacımız var?
Victoria'daki yasalar, erken çocukluk dönemi hizmetlerinin kayıtlı çocukların en son aşı bilgilerine sahip olmamız
için gerekli adımları atmasını gerektirmektedir. Aşı ile önlenebilir bir hastalık salgınının ortaya çıkması ihtimalinde,
kimin risk altında olabileceğini ve çocukların sağlığını en iyi şekilde korumak için ne gibi önlemlerin alınması
gerektiğini hızlı bir şekilde belirlemek için sağlık yetkilileriyle birlikte çalışmamız gerekebilir.

Bu yayını erişilebilir bir formatta almak için1300 882 008’i, Ulusal İletim Servisini
kullanıyorsanız 13 36 77’yi arayın, ya da <immunisation@dhhs.vic.gov.au> adresine eposta gönderin.
Victoria Hükümeti, 1 Treasury Place, Melbourne tarafından yetkilendirilmiş ve yayınlanmıştır.
© Victoria Eyaleti, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı Ekim, 2018.
Erişim: <www.health.vic.gov.au/no-jab-no-play>
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