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Tentang Program Vaksinasi COVID-19 

Versi 23 Maret 2022 

Ikhtisar Program 

Untuk menjaga kesehatan masyarakat dan memungkinkan kelanjutan aktivitas normal masyarakat 

secara bertahap, Pemerintah menerapkan Program Vaksinasi COVID-19 (“Program”) di seluruh 

wilayah secara gratis untuk semua penduduk Hong Kong. 

 

Tempat 

Pemerintah berencana memberikan layanan vaksinasi kepada masyarakat di tempat-tempat berikut. 

Cari Tempat Vaksinasi: 

https://www.map.gov.hk/gm/map/s/m/communityvaccinationservicesofcovid-19?lg=en 

 

1. Pusat Vaksinasi Masyarakat (CVC) (perlu pemesanan, kecuali untuk tiket di hari yang sama) 

Pemerintah mendirikan CVC yang tersebar di sejumlah distrik di Hong Kong yang menyediakan 

layanan vaksinasi kepada masyarakat, termasuk vaksin BioNTech untuk individu berusia 12 tahun ke 

atas dan vaksin Sinovac untuk individu berusia 3 tahun ke atas. Hanya satu jenis vaksin yang akan 

diberikan di CVC. 

Anggota masyarakat yang memenuhi syarat dapat memilih vaksin untuk diinokulasi dan memesan 

waktu dan tempat vaksinasi melalui sistem pemesanan online 24 jam. Maksimal dua perawat yang 

mendampingi lansia berusia 70 tahun ke atas juga dapat menerima vaksinasi dan melakukan 

pemesanan vaksinasi dosis pertama dan kedua pada waktu yang bersamaan. Jika perlu, masyarakat 

dapat meminta bantuan untuk melakukan pemesanan online di kantor pos atau kantor manajemen 

perumahan dari perumahan umum tempat mereka tinggal. 

Daftar CVC 

1A. Pusat Vaksinasi Masyarakat Sementara (PCVC) (perlu pemesanan, kecuali untuk tiket di hari 

yang sama) 

Daftar PCVC 

2. Pusat Vaksinasi Masyarakat Khusus Anak (CCVC) (perlu pemesanan, tiket di hari yang sama 

tidak tersedia) 

Pemerintah mendirikan CCVC untuk pemberian vaksin BioNTech kepada anak berusia 5 hingga 11 

tahun. Selain di CCVC, anak berusia 5 hingga 11 tahun tidak dapat menerima vaksin BioNTech di 

tempat lain. 

Orang tua/wali dapat melakukan pemesanan untuk vaksinasi anak mereka di CCVC melalui sistem 

pemesanan online 24 jam. Jika perlu, masyarakat dapat meminta bantuan untuk melakukan 

pemesanan online di kantor pos (selain kantor pos keliling) atau kantor manajemen perumahan dari 

perumahan umum tempat mereka tinggal. 

Daftar CCVC 

3. Klinik rawat jalan umum yang ditunjuk (GOPC) dari Otoritas Rumah Sakit 

https://www.map.gov.hk/gm/map/s/m/communityvaccinationservicesofcovid-19?lg=en
https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index.jsp
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_CVC_Venues.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_CVC_Venues.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_PCVC_Venues.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_CCVC_Venues.pdf
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Daftar GOPC yang memberikan layanan vaksinasi COVID-19 (perlu pemesanan) 

4. Klinik swasta yang ditunjuk 

Anggota masyarakat dapat memilih dokter atau klinik swasta yang tergabung dalam Program 

Vaksinasi dan membuat janji temu untuk vaksinasi langsung dengan dokter atau klinik swasta tanpa 

melalui sistem pemesanan online Pemerintah yang ditujukan untuk CVC dan klinik umum. 

Daftar Klinik Swasta 

Daftar dokter yang menyediakan vaksinasi di luar klinik 

Pedoman Tata Laksana Kegiatan Vaksinasi COVID-19 Jemput Bola melalui Skema Subsidi Vaksinasi 

(VSS) 

Pemberian vaksin BioNTech di lembaga kesehatan swasta – Skema Percontohan 

Mulai 6 Desember 2021, masyarakat publik dapat menerima vaksin Comirnaty di lembaga kesehatan 

swasta yang terdaftar dalam Skema Percontohan. 

Daftar lembaga kesehatan swasta yang terdaftar 

5. Panti Wreda dan Panti Jompo 

Layanan vaksinasi jemput bola atau vaksinasi oleh tenaga kesehatan keliling akan disediakan. 

Daftar Tenaga Kesehatan Keliling 

6. Klinik khusus Departemen Kesehatan (DH) 

DH akan memberikan vaksin kepada klien, pasien, atau warga yang tergolong dalam kelompok 

prioritas dan menerima layanan di klinik yang ditunjuk DH. Klien DH dapat membuat janji temu di 

klinik terkait untuk menerima vaksinasi di sana. Pemesanan layanan vaksinasi di klinik DH tidak 

dibuka untuk umum. 

7. Sentra Vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit 

Daftar sentra vaksinasi 

8. Sentra Vaksinasi Keliling 

Lokasi layanan dan jadwal Sentra keliling 

9. Pusat Kesehatan Distrik (DHC) 

Daftar DHC yang memberikan layanan vaksinasi COVID-19 (perlu pemesanan) 

10. Layanan vaksinasi jemput bola 

 

  

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_HAGOPC_Venues.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/VSS
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/list_vssdr_covid_non_clinic_eng.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/covid19vss_guidelinesforschooloutreach_eng.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/covid19vss_guidelinesforschooloutreach_eng.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/list_vssdr_covid_bnt_pilot_eng.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/RVP
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/HA_HCVS_Location_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_Mobile_Vaccination_Station_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_DHC.pdf
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Individu yang Memenuhi Syarat untuk Menerima Vaksinasi 

Warga Hong Kong 

Usia minimum untuk menerima vaksin Sinovac telah diturunkan menjadi 3 tahun sejak 15 Februari 

2022, sementara usia minimum untuk menerika vaksin BioNTech telah diturunkan menjadi 5 tahun 

sejak 26 Februari 2022. 

Individu yang memenuhi syarat dipersilakan untuk memilih salah satu dari kelompok berikut ketika 

melakukan pemesanan online di situs web yang telah ditentukan atau janji temu dengan klinik yang 

berpartisipasi dalam Program Vaksinasi untuk tujuan statistik. 

1. Personel dalam lingkup fasilitas kesehatan dan individu yang berpartisipasi dalam pekerjaan 

terkait penanganan epidemi; 

2. Penghuni dan staf panti jompo untuk lansia/penyandang disabilitas serta staf unit Layanan 

Peduli Masyarakat khusus lansia/penyandang disabilitas; 

3. Personel yang memelihara layanan masyarakat penting (termasuk karyawan kontraktor 

layanan Pemerintah); 

4. Personel yang menyediakan transportasi lintas batas atau bekerja di titik kontrol dan 

pelabuhan. 

5. Staf di rumah makan, pasar, supermarket, toko serba ada, dan kurir (termasuk pesan antar); 

6. Staf operator layanan transportasi umum lokal (misal, sopir taksi/bus/bus kecil umum, 

masinis kereta api, dan staf stasiun); 

7. Pekerja konstruksi terdaftar dan penghuni tempat tinggal lainnya; 

8. Staf manajemen properti (misal, satpam, staf kebersihan, dan staf kantor manajemen 

properti); 

9.  Guru dan staf sekolah (misal, staf pengajar dan pendukung taman kanak-kanak, sekolah 

dasar, sekolah menengah, dan universitas; staf sekolah khusus; sopir dan pengendara bus 

sekolah dan bus sekolah kecil dan pribadi); 

10. Staf industri pariwisata; 

11. Staf di tempat terjadwal berdasarkan Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

(Persyaratan dan Petunjuk) (Bisnis dan Tempat) (Cap. 599F) (misal, staf pusat kebugaran dan 

salon kecantikan).  

12. Pembantu rumah tangga 

13. Pendamping yang telah menerima dosis vaksin pertama 

14. Lainnya (orang yang tidak termasuk dalam salah satu dari kelompok di atas) 

  



Bahasa Indonesia 

Bukan warga Hong Kong 

1. Pemegang Izin Keluar-Masuk untuk bepergian dari dan menuju Hong Kong dan Makau yang 

diizinkan untuk tinggal di Hong Kong sebagai pendatang dan dapat menerima dua dosis 

vaksinasi dalam batas izin tinggalnya tanpa perlu diperpanjang dapat meminta bantuan dari 

kantor pos mana pun (selain kantor pos keliling) selama jam kerja untuk membuat janji temu 

pemberian dua dosis vaksinasi di CVC dalam batas izin tinggalnya. 

 

2. Pencari suaka dan pengungsi non-refoulement yang diakui oleh Komisioner Tinggi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi dapat, melalui Layanan Sosial Internasional 

Cabang Hong Kong, menyatakan minat mereka untuk mendapatkan vaksinasi. Pemerintah 

berencana untuk memberikan vaksinasi kepada kelompok ini pada CVC yang telah 

ditentukan. Hotline pertanyaan Layanan Sosial Internasional Cabang Hong Kong adalah 6511 

8566 (Kantor Kwun Tong), 6511 7786 (Kantor Prince Edward), dan 6515 9466 (Kantor Tuen 

Mun). 

 

3. Pendatang lain yang tinggal di Hong Kong (harus merupakan pemegang dokumen perjalanan 

sah yang diizinkan untuk tinggal di Hong Kong sebagaimana diizinkan oleh hukum, dan dapat 

menerima dua dosis vaksinasi dalam batas izin tinggal mereka tanpa perlu diperpanjang) 

dapat membawa dokumen perjalanan mereka beserta slip kedatangan atau label 

perpanjangan izin tinggal (yang berlaku untuk pendatang lain yang izin tinggalnya 

diperpanjang) yang diterbitkan oleh Departemen Imigrasi ke kantor pos mana pun (kecuali 

kantor pos keliling) selama jam kerja dan staf akan membantu mereka membuat janji temu 

untuk mendapatkan dua dosis vaksinasi di CVC dalam batas izin tinggal mereka. 

 

 

Catatan Vaksinasi 

Setelah vaksinasi, Anda akan menerima catatan vaksinasi. Anda juga dapat mengunduh catatan 

vaksinasi elektronik Anda melalui aplikasi seluler "iAM Smart" atau melalui aplikasi seluler "eHealth". 

 

Untuk informasi terbaru, silakan melihat situs web: https://www.covidvaccine.gov.hk/en/ 

 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/

