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Apakah saya bisa menerima Vaksinasi COVID-19?
7 Mei 2021
3 Pertimbangan Penting
•
•
•
•
•

Sebagian besar kita cocok menerima vaksinasi COVID-19.
Dapatkan vaksinasi COVID-19, lindungi diri Anda sendiri dan orang lain, dan kurangi peluang
mutasi virus.
Orang-orang yang berusia lanjut atau yang mengidap penyakit kronis rentan terhadap infeksi
COVID-19 dengan tingkat kematian yang meningkat.
Oleh karena itu, kecuali disertai kontraindikasi, mereka didorong untuk menerima vaksinasi
COVID-19 untuk perlindungan.
Secara umum, 3 pertimbangan penting apakah akan menerima vaksinasi:
Kondisi medis

Jika stabil, lanjutkan

•
•

•

Waktu terbaik untuk
vaksinasi
Jika pulih, dalam masa
penyembuhan, atau
penyakit sudah dalam
kendali, lanjutkan

Riwayat Alergi

Berhati-hatilah dengan 3 kondisi di
bawah ini
• dugaan adanya reaksi alergi
terhadap vaksinasi COVID-19
sebelumnya
• riwayat anafilaksis
• rekasi alergi parah dan cepat
(dalam 1 jam) terhadap
beberapa makanan atau lebih
dari 1 kelas obat
Harus berkonsultasi dengan dokter
Anda

Jika Anda mengidap penyakit kronis dalam kendali stabil, Anda harus divaksinasi untuk
perlindungan karena Anda berisiko tinggi terkena penyakit parah akibat COVID-19.
Jika Anda tidak yakit dengan kendali atau kondisi tersebut, Anda harus berdiskusi dengan
dokter Anda terlebih dahulu dan putuskan waktu terbaik untuk memperoleh vaksinasi.
Jangan divaksinasi jika Anda mengalami kontraindikasi berikut
Vaksin
Comirnaty
Vaksin
CoronaVac

•
•
•
•
•
•
•

alergi terhadap dosis Comirnaty sebelumnya atau komponen
vaksinnya
riwayat alergi terhadap CoronaVac atau vaksin tidak aktif lainnya
reaksi alergi parah terhadap vaksin
kondisi neurologis parah
setiap reaksi parah sistem saraf setelah vaksinasi CoronaVac
penyakit kronis parah yang tidak terkendali
wanita hamil dan menyusui
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Contoh Penyakit Kronis
➢
➢
➢
➢

Hipertensi
Diabetes
Penyakit hati kronis
Penyakit rematik
autoimun
➢ Kanker

➢ Pasien dengan masalah
imum
(Immunocompromised)
➢ Penerima transplantasi
organ

➢ Mengonsumsi
antikoagulan oral

➢ Infarksi miokardial akut
atau stroke akut
•

Jika stabil,
Harus divaksinasi

Mereka yang sedang dalam masa penyembuhan harus
divaksinasi.
Mereka yang dalam perawatan aktif harus berdiskusi
dengan dokter mengenai pengaturan waktu.
Harus divaksinasi.
Berdiskusi dengan dokter mengenai pengaturan waktu.
Harus divaksinasi.
Kecuali untuk mereka yang baru saja menerima
transplantasi atau mengonsumsi imunosupresan dosis
tinggi.
Dapat divaksinasi.
Lakukan tekanan langsung dalam waktu lama setidaknya 5
menit di lokasi suntikan.
Tunggu 3 hingga 6 bulan untuk vaksinasi.
Setelah kondisi distabilkan.

Orang-orang yang menerima vaksinasi harus melanjutkan pengobatan mereka.

Untuk informasi terbaru tentang vaksin COVID-19, kunjungi: www.covidvaccine.gov.hk

