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Bagong card-sized COVID-19 na tala ng pagbabakuna  

Setyembre 14, 2021  

Malapit nang makakuha ang mga Albertans ng kanilang patunay ng pagbabakuna sa 

isang bagong maginhawang card-sized printout sa pamamagitan ng MyHealth 

Records. 

Simula sa Setyembre 16, ang mga Albertans ay makakapagimprenta ng kopya ng kanilang card-size 
COVID-19 na patunay ng pagbabakuna o ipakita ito sa kanilang telepono o tablet. 

Nagpapatuloy din ang trabaho upang gawing magagamit ang patunay ng pagbabakuna sa pamamagitan ng 
isang QR code. Ang isang QR code ay magiging mas madali, mas mabilis at mas ligtas na paraan upang 
maibahagi ang tala ng pagbabakuna kung kinakailangan. Inaasahan na magagamit ang QR code sa mga 
darating na linggo. 

Inirerekumenda na ang mga Albertans ay planuhin ng maaga at i-save ang kanilang card na patunay ng 
pagbabakuna sa kanilang telepono o i-print ito bago ang kinakailangang petsa. Maaaring makaranas ang 
MyHealth Records ng mataas na dami ng trapiko bago ang mga pangunahing kaganapan at mahabang 
wakas ng linggo. 

Ang mga Albertans na nangangailangan ng suporta ay maaaring makipag-ugnay sa MyHealth Records 
support line at 1-844-401-4016 mula 7 ng umaga hanggang 7 ng gabi Lunes hanggang Biyernes, at 
katapusan ng linggo mula 9 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Ang Proof of Vaccination FAQ sa alberta.ca ay 
sumasagot sa mga karaniwang tanong tungkol sa pagkuha ng tala ng pagbabakuna. 

Ang gobyerno ng Alberta ay tumutugon sa COVID-19 pandemya sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga 
buhay at kabuhayan na may tumpak na mga hakbang upang mabaluktot ang kurba, mapanatili ang maliliit 
na negosyo at protektahan ang sistema ng pangangalaga ng kalusugan ng Alberta. 

Mabilis na katotohanan 

• Ang MyHealth Records ay naa-access online sa pamamagitan ng isang internet browser o sa 
pamamagitan ng isang app na na-download sa isang telepono o tablet. 

• Ang mga Albertans na naghahanap upang ma-access ang MyHealth Records ay dapat munang 
magkaroon ng MyAlberta Digital ID. Ang isang MyAlberta Digital ID account ay maaaring malikha 
sa account.alberta.ca gamit ang isang lisensya sa pagmamaneho ng Alberta o kard ng 
pagkakakilanlan. 

• Dapat gamitin ng mga Albertans ang kanilang personal na numero sa pangangalaga ng kalusugan 
upang lumikha ng isang MyHealth Records account sa alberta.ca/mhr. 

• Ang mga tala ng pagbabakuna ng COVID-19 ay magagamit mula noong Disyembre 2020 para sa 
mga Albertans na may 14 taong gulang at pataas. 

• Mahigit sa 110,000 Albertans ang lumikha ng kanilang MyHealth Records account sa huling tatlong 
linggo, na nagdala ng kabuuang bilang ng mga gumagamit sa halos 910,000. 

• Ang lahat ng mga Albertans ay dapat makatanggap ng isang tala ng pagbabakuna sa papel kapag 
sila’y nabakunahan na ng COVID-19. 

https://myhealth.alberta.ca/mhr-features
tel:18444014016
https://www.alberta.ca/proof-of-vaccination-faq.aspx
https://account.alberta.ca/
http://account.alberta.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Falberta.ca%2Fmhr&data=04%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C1c98cead296945e0966308d9779d7e6c%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637672340593715246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BfrS%2BOygoPPYvLYOwz7SEOSPsG2XREtzH8GQIz6%2FHEI%3D&reserved=0
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• Bilang karagdagan sa pag-access sa patunay ng pagbabakuna sa online, ang mga Albertans na 
naghahanap ng patunay ng pagbabakuna ay maaaring: 

o Makipag-ugnay sa parmasya o tanggapan ng manggagamot kung saan nila natanggap ang 
bakuna o tumawag sa 811. 

o Kasama rito ang pagkuha ng katibayan ng pagbabakuna para sa mga batang wala pang 14 
taong gulang na hindi makukuha ang kanilang mga tala sa pamamagitan ng MyHealth 
Records. 

• Maaaring makipag-ugnay ang mga Albertans sa MyHealth Records support line at 1-844-401-4016 o 
email myhealthrecords@gov.ab.ca. 

• Para sa tulong sa My Alberta Digital ID, maaaring makipag-ugnay ang mga Albertans sa linya ng 
suporta sa 1- 844-643-2789 o email myalbertaid@gov.ab.ca. 

 

Bagong katibayan ng naka-print na card ng bakuna. 

 

Paglago ng mga gumagamit ng MyHealth Records.  

mailto:support%20line
tel:18444014016
mailto:myhealthrecords@gov.ab.ca
tel:18446432789
mailto:myalbertaid@gov.ab.ca
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Kaugnay na impormasyon 

• Mga bakuna at tala ng COVID-19 

• Katibayan ng pagbabakuna FAQ 

• Pagkuha ng iyong tala ng pagbabakuna sa COVID-19: sheet ng impormasyon ng MyHealth 

Records  (PDF) 

• MyHealth Records 

Multimedia 

• Video playlist 

• Poster (PDF) 

Mga katanungan sa media 

Steve Buick  

780-288-1735 

Senior Press Secretary, Pangkalusugan 

Para sa higit pang mga mapagkukunang naisalin ng gobyerno, mangyaring bisitahin ang: 

https://www.alberta.ca/covid-19-translated-resources.aspx. 

 

https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
https://www.alberta.ca/proof-of-vaccination-faq.aspx
https://www.alberta.ca/assets/documents/covid19-vaccine-tipsheet-getting-your-COVID-19-immunization-record.pdf
https://www.alberta.ca/assets/documents/covid19-vaccine-tipsheet-getting-your-COVID-19-immunization-record.pdf
https://myhealth.alberta.ca/myhealthrecords
https://myhealth.alberta.ca/myhealthrecords
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLvrD8tiHIX1ILiY7EGl-KkaTmM_k2ZjXl&data=04%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C1c98cead296945e0966308d9779d7e6c%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637672340593715246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uApEb3g7M%2F7CeKPGpWqVMp67r%2BtaJBGq2cEWYnTdL%2Fs%3D&reserved=0
https://www.alberta.ca/assets/documents/covid19-poster-get-your-vaccination-record.pdf
mailto:steve.buick@gov.ab.ca
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