
   Bahasa Indonesia version 

  
 

Lembar Data Vaksinasi COVID-19 

untuk Individu yang Pernah Terinfeksi COVID-19 

(Untuk informasi terkini, harap kunjungi situs web: 

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

 

1. Saya belum pernah divaksin dan telah sembuh dari infeksi COVID-19. Jenis vaksin 

COVID-19 apa yang harus saya dapatkan dan bagaimana jadwal pemberian 

dosisnya? 

Menurut Rekomendasi Sementara Konsensus terbaru dari Komite Ilmiah Bersama yang 

bergabung dengan panel penasihat ahli Kepala Eksekutif (JSC-EAP), tata laksana vaksinasi 

untuk individu yang belum pernah divaksin dan telah sembuh mempertimbangkan faktor 

berikut: kelompok usia, individu tersebut termasuk ke dalam kelompok individu 

pengidap gangguan imun atau tidak, individu tersebut tinggal di Panti Wreda atau tidak, 

dan jenis vaksin COVID-19 mana yang ingin diterima. Untuk informasi detail terkait 

jumlah dosis yang diperlukan beserta jeda waktunya, harap merujuk pada “Lampiran 1” 

yang berisi deskripsi terkait atau situs web berikut: 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_ENG.pdf. 

 

2. Saya terjangkit infeksi COVID-19 lebih dari 14 hari setelah melakukan vaksinasi 

COVID-19. Apakah saya harus mengulang vaksinasi dan bagaimana jadwal pemberian 

dosisnya? 

Untuk informasi detail terkait jumlah dosis yang diperlukan beserta jeda waktunya, harap 

merujuk pada “Lampiran 2” yang berisi deskripsi terkait atau situs web berikut: 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_2_ENG.pdf. Catatan vaksinasi akan 

menampilkan dosis vaksin yang telah diambil sebelum dan setelah terinfeksi COVID-19. 

 
 

3. Saya terjangkit infeksi COVID-19 kurang dari 14 hari setelah melakukan vaksinasi 
COVID-19. Apakah saya harus mengulang vaksinasi dan bagaimana jadwal 
pemberian dosisnya? 

Secara umum, individu yang telah sembuh dari infeksi COVID-19 memerlukan satu dosis 

lebih sedikit daripada publik pada umumnya. Untuk memaksimalkan efektivitas vaksin 

dan meningkatkan respons imun setelah vaksinasi, interval antara dosis vaksin harus 

setidaknya 14 hari antara dosis dan episode infeksi COVID-19. Apabila seorang individu 

terjangkit infeksi COVID-19 dan dinyatakan positif untuk pertama kalinya dalam 14 hari 

setelah menerima vaksinasi, individu tersebut tidak boleh menerima vaksin COVID-19 

satu dosis lebih sedikit meskipun terjangkit infeksi. Catatan vaksinasi akan tetap 

menampilkan dosis vaksin yang telah diambil sebelum dan setelah terinfeksi COVID-19. 

Sebagai contoh, dewasa tanpa kelainan imun berusia antara 18 hingga 49 tahun yang 
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terinfeksi COVID-19 dalam 14 hari setelah menerima dosis pertama vaksin COVID-19 

harus mengikuti tata laksana di "Lampiran 1" (yakni sama dengan individu yang belum 

divaksin) untuk menerima “dosis berikutnya” sekurang-kurangnya 30 hari setelah 

sembuh dan “satu dosis lagi” sekurang-kurangnya 90 hari setelah “dosis berikutnya”. 

Kedua dosis tersebut akan ditampilkan di riwayat vaksinasi sebagai dosis kedua dan 

ketiga. Apabila individu tersebut memiliki risiko terpapar COVID-19 yang lebih tinggi* 

atau memiliki keperluan pribadi^, mereka dapat memilih untuk menerima dosis 

tambahan vaksin COVID-19 sekurang-kurangnya 180 hari pasca dosis sebelumnya dan 

setelah mempertimbangkan risiko dan manfaat pribadi. Dosis ini akan ditampilkan di 

riwayat vaksinasi sebagai dosis keempat. 

Contoh lainnya, dewasa tanpa kelainan imun berusia antara 18 hingga 49 tahun yang 

terinfeksi COVID-19 dalam 14 hari setelah menerima dosis kedua vaksin COVID-19 harus 

mengikuti tata laksana di "Lampiran 2" (yakni sama dengan individu yang telah menerima 

satu dosis vaksin) untuk menerima satu dosis vaksin lagi sekurang-kurangnya 90 hari 

setelah sembuh. Dosis tersebut akan ditampilkan di riwayat vaksinasi sebagai dosis 

ketiga. Apabila individu tersebut memiliki risiko terpapar COVID-19 yang lebih tinggi* 

atau memiliki keperluan pribadi^, mereka dapat memilih untuk menerima dosis 

tambahan vaksin COVID-19 sekurang-kurangnya 180 hari pasca dosis sebelumnya dan 

setelah mempertimbangkan risiko dan manfaat pribadi. Dosis ini akan ditampilkan di 

riwayat vaksinasi sebagai dosis keempat. 

Dewasa tanpa kelainan imun berusia antara 18 hingga 49 tahun yang terinfeksi COVID-19 

dalam 14 hari setelah menerima dosis ketiga vaksin COVID-19 belum direkomendasikan 

untuk menerima dosis tambahan setelah sembuh. Apabila individu tersebut memiliki 

risiko terpapar COVID-19 yang lebih tinggi* atau memiliki keperluan pribadi^, mereka 

dapat memilih untuk menerima dosis tambahan vaksin COVID-19 sekurang-kurangnya 

180 hari pasca dosis sebelumnya dan setelah mempertimbangkan risiko dan manfaat 

pribadi. Dosis ini akan ditampilkan di riwayat vaksinasi sebagai dosis keempat. 

 

* Risiko terpapar COVID-19 yang lebih tinggi mencakup: 

 Pekerja yang bekerja di tempat pelayanan kesehatan, panti wreda, atau panti sosial bina daksa; 

 Pekerja yang bekerja di tempat yang memiliki risiko lebih tinggi terpapar dan tertular COVID-19 

akibat pekerjaannya (personel yang turut serta dalam pekerjaan terkait penanggulangan epidemi, 

personel penyedia jasa transportasi lintas batas, atau pekerja yang bekerja di titik kontrol dan 

pelabuhan). 

^ Keperluan pribadi: misal belajar di luar negeri atau memenuhi persyaratan untuk perjalanan antarnegara, 

dll. 

 

4. Saya adalah orang dengan kondisi kelainan imun dan telah sembuh dari infeksi 
COVID-19. Berapa banyak dosis vaksin COVID-19 yang harus saya terima dan 
bagaimana jadwal pemberian dosisnya? 

Untuk informasi detail terkait jumlah dosis yang diperlukan beserta jeda waktunya, harap 
merujuk pada “Lampiran 3” yang berisi deskripsi terkait atau situs web berikut: 
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_3_ENG.pdf. Catatan vaksinasi akan 
menampilkan dosis vaksin yang telah diambil sebelum dan setelah terinfeksi COVID-19. 

 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_3_ENG.pdf
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5. Saya telah sembuh dari infeksi COVID-19. Di mana saya bisa mendapatkan vaksin 

COVID-19? Apakah saya perlu membawa bukti dokumen status saya yang sudah 

sembuh? Apakah saya harus mendaftar secara daring? 

Saat ini, sistem pendaftaran daring menyusun janji temu vaksinasi sesuai interval yang 

direkomendasikan untuk individu yang belum terinfeksi. Apabila individu yang telah 

sembuh dari infeksi COVID-19 tidak dapat mendaftar janji temu vaksinasi pada interval 

yang direkomendasikan melalui sistem pendaftaran daring, individu tersebut dapat 

langsung mengunjungi Pusat Vaksinasi Masyarakat mana pun untuk divaksin. Untuk 

informasi detail terkait sentra vaksinasi, harap kunjungi situs web berikut: 

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

Untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan memahami situasi Anda, individu yang 

pernah terjangkit infeksi COVID-19 dianjurkan untuk membawa bukti dokumen yang 

relevan untuk dievaluasi oleh tenaga kesehatan di lokasi. Secara umum, dokumen 

pendukung seperti resume pasien pulang, arsip hasil tes asam nukleat yang menunjukkan 

hasil positif dalam bentuk SMS/elektronik/fisik yang diterbitkan oleh Pemerintah atau 

laboratorium swasta yang diakui berdasarkan Skema Pengakuan Laboratorium 

Departemen Kesehatan (DH), arsip deklarasi DH “Sistem Deklarasi untuk individu yang 

dinyatakan positif COVID-19 melalui Uji Antigen Cepat” yang telah diisi lengkap dalam 

bentuk SMS/elektronik, perintah isolasi/bukti hasil uji individu yang menunjukkan positif 

terinfeksi COVID-19 yang diterbitkan DH, dan riwayat pemulihan lain yang diterbitkan 

oleh Pemerintah atau Otoritas Rumah Sakit, dll., yang menunjukkan riwayat infeksi 

COVID-19 klien sebelumnya (dalam bahasa Inggris/Mandarin yang sesuai dengan data 

identitas individu tersebut) dapat diterima. Foto yang menunjukkan hasil positif pada uji 

antigen cepat saja tidak akan dianggap sebagai riwayat pemulihan yang sah. Individu yang 

berkepentingan harus melaporkan hasil ujinya kepada DH melalui “Sistem Deklarasi untuk 

individu yang dinyatakan positif COVID-19 melalui Uji Antigen Cepat”. Individu yang 

terjangkit di luar negeri dapat menyerahkan hasil uji asam nukleat yang menunjukkan 

hasil positif yang diterbitkan oleh institusi lokal maupun surat resmi atau notifikasi surel 

lain sebagai bukti. 

 

6. Saya telah sembuh dari infeksi COVID-19. Tes Antigen Cepat menunjukkan hasil 

positif dan saya tidak dirujuk ke rumah sakit. Manakah yang merupakan tanggal 

sembuh saya? 

Tanggal sembuh Anda adalah 14 hari setelah tanggal Anda dinyatakan positif. 

 

7. Saya telah sembuh dari infeksi COVID-19. Bagaimana caranya agar saya memenuhi 
persyaratan “Pas Vaksin”? 

 
Untuk detail terkait “Pas Vaksin”, harap kunjungi situs web berikut: 
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/vaccine-pass.html 
 
8. Saya tidak yakin bahwa saya pernah terinfeksi COVID-19 atau belum. Apakah saya 

harus menerima vaksin? 
 
Apabila Anda tidak yakin bahwa Anda pernah terinfeksi COVID-19 atau tidak sebelumnya, 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/vaccine-pass.html
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Anda harus menerima vaksin seolah-olah Anda belum pernah terinfeksi. Vaksin COVID-
19 aman bagi individu yang pernah terinfeksi COVID-19. Skrining COVID-19 sebelum 
pemberian vaksin COVID-19 tidak diperlukan maupun direkomendasikan. 
 
9. Apabila saya memiliki alasan pribadi (misal, bepergian ke luar negeri), bisakah saya 

menerima vaksin COVID-19 dengan interval yang lebih singkat? 
 
Individu yang telah sembuh dapat menerima vaksin COVID-19 dosis berikutnya atas dasar 
keperluan pribadi (misal, belajar ke luar negeri atau memenuhi persyaratan perjalanan 
antarnegara, dll.) dengan interval yang lebih singkat, yakni sekurang-kurangnya 28 hari 
setelah sembuh. (Pengecualian: individu tanpa kelainan imun berusia antara 18 hingga 
49 tahun yang telah sembuh dan menerima dua dosis vaksin COVID-19 lebih dari 14 hari 
sebelum terinfeksi COVID-19 dapat menerima dosis vaksin selanjutnya selambat-
lambatnya 180 hari setelah sembuh atas dasar alasan pribadi). 
 
10. Bisakah saya menerima vaksin COVID-19 dengan merek lain setelah sembuh untuk 

memperkuat sistem imun? 
 
Apabila individu yang telah sembuh pernah divaksinasi sebelum terinfeksi dan perlu 
menerima dosis(-dosis) lanjutan setelah sembuh, individu tersebut dapat memilih vaksin 
COVID-19 dengan merek yang sama atau berbeda untuk memperkuat sistem imun. 

************************************************************* 

 
 

Hanya boleh diisi oleh Penyedia Layanan Kesehatan 

To be completed by Healthcare Provider only 

  
 

For Gum labelling 

(Harap diisi sebagaimana mestinya) 

Tanggal Pulang: ___/___/___(tgl/bln/thn) 

 

(Please fill in as appropriate) 

Discharge Date:  /  /  (dd/mm/yyyy) 



5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diterbitkan tanggal 2 Agustus 2022 (v16) 
 

 
 

中文 

 
 
 

 
English 

 

 
 
 
 
 

Hindi हिन्दी 
 

 
 

Nepali नेपा ली 
 

 
 

 Urduاردو 
 

 
 

Thai ไทย 
 

 

Bahasa Indonesia 
 

 

Tagalog 
 

 

Sinhala 

සිංහල භාෂාව 
 

 

Bengali 

বাাাাংলা ভাষা 
 

 

Vietnamese 
Tiếng Việt 

 

 
 



6  

Lampiran 1 

 
Vaksinasi COVID-19 untuk Individu yang Telah Sembuh seri 1 
Saya terjangkit COVID-19 dan belum pernah menerima

※
 vaksin COVID-19 sebelumnya, apakah saya masih harus 

menerima vaksin?  
 
Jadwal vaksinasi untuk individu yang sembuh dari infeksi COVID-19 yang belum menerima vaksin COVID-19 sebelumnya 
adalah sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini. Mereka dapat memilih BioNTech* atau Sinovac* sebagai dosis 
vaksin apa pun setelah sembuh. 
 

Dosis pertama setelah 

sembuh 

Interval antara sembuh dan 

dosis ke-1 setelah sembuh# 

Interval antara dosis ke-1 dan 

ke-2 setelah sembuh 

 

Interval antara dosis ke-2 

dan ke-3 setelah sembuh 

Memilih Comirnaty 

(BioNTech)*  

sebagai ke-1 dosis 

pertama 

30 daysø Berusia 18 tahun ke atas: 90 

hari 

Berusia 5 hingga 17 tahun^: 

150 hari 

Hanya untuk usia 50 tahun 

ke atas:  

90 hari 

Berusia 18-49 tahun 

dengan risiko lebih tinggi 

atau 

kebutuhan pribadi dapat 

memilih untuk menerima: 

180 hari 

Memilih CoronaVac 

(Sinovac)*  

sebagai ke-1 dosis 

pertama 

Usia 50 tahun ke atas: 

Sekurang-kurangnya 30 hari  

Usia antara 6 bulan dan 49 

tahun: 90 hari 

 

#Tanggal sembuh adalah 14 hari setelah tanggal dinyatakan positif pertama kali melalui uji (uji asam nukleat atau uji 
antigen cepat). Resume pasien pulang diterima sebagai riwayat infeksi atau pemulihan untuk tata laksana vaksinasi dan 
tata laksana transisi Pas Vaksin. 
ø Individu yang telah sembuh dapat menerima dosis vaksin COVID-19 selanjutnya atas dasar keperluan pribadi (misal 
belajar ke luar negeri atau memenuhi syarat perjalanan antarnegara) dengan interval yang lebih singkat, yakni maksimal 
28 hari setelah sembuh. 
^Untuk usia antara 5 hingga 17 tahun, dosis kedua vaksin BioNTech (atau Sinovac) pascasembuh yang diterima 150 hari 
setelah menerima dosis pertama pascasembuh dapat diberikan untuk memenuhi keperluan pribadi (misal belajar ke luar 
negeri) apabila diiringi persetujuan tertulis. 
Individu yang belum menerima vaksin COVID-19 sebelum terjangkit infeksi harus mematuhi ketentuan vaksinasinya.  
Dewasa yang tinggal di panti wreda (RCH) harus mengikuti ketentuan vaksinasi di RCH 
Individu dengan kelainan imun wajib mematuhi ketentuan vaksinasinya.  
Individu yang tidak yakin bahwa dirinya pernah terinfeksi COVID-19 atau tidak dapat menerima vaksinasi seolah-olah 
dirinya belum pernah terinfeksi 
 
Tanggal versi: 4 Agustus 2022 
 
 
 
 
 
 

※
Juga berlaku untuk individu yang dosis pertamanya diterima dalam jangka waktu 14 hari sebelum terinfeksi 

* Vaksin Sinovac untuk usia 6 bulan ke atas dan vaksin BioNTech untuk usia 5 tahun ke atas 
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Lampiran 2 

Vaksinasi COVID-19 untuk Individu yang Telah Sembuh seri 2 
Saya terjangkit COVID-19 dan pernah menerima

※
 vaksin COVID-19 sebelumnya, apakah saya masih harus menerima 

vaksin?  
 
Jadwal vaksinasi untuk individu yang sembuh dari infeksi COVID-19 yang pernah menerima vaksin COVID-19 sebelumnya 
adalah sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini. Mereka dapat memilih BioNTech* atau Sinovac* sebagai dosis 
vaksin apa pun setelah sembuh. 

Vaksinasi sebelum terinfeksi※ Jeda antara sembuh# dan vaksinasi dosis ke-1 

pertama setelah sembuhø 

Interval antara dosis ke-1 dan 

ke-2 setelah sembuh 

Telah menerima satu dosis vaksin 

sebelum terinfeksi  

(Comirnaty (BioNTech) atau 

CoronaVac (Sinovac))  

Berusia 18 tahun ke atas: 90 hari 

Berusia 5-17 tahun: 150 hari^ (telah 

menerima 1 dosis BioNTech sebelum 

terinfeksi)  

Berusia 6 bulan -17 tahun: 90 hari (telah 

menerima 1 dosis Sinovac sebelum terinfeksi)  

Hanya untuk usia 50 tahun 

ke atas: 90 hari 

Berusia 18-49 tahun 

dengan risiko lebih tinggi 

atau kebutuhan pribadi 

dapat memilih untuk 

menerima: 180 hari 

Telah menerima dua dosis vaksin 

sebelum terinfeksi (BioNTech atau 

Sinovac) 

Hanya untuk usia 50 tahun ke atas: 90 hari 

Berusia 18-49 tahun dengan risiko lebih tinggi 

atau kebutuhan pribadi dapat memilih untuk 

menerima∆: 180 hari 

Tidak memerlukan dosis 

lanjutan 

Telah menerima tiga dosis vaksin 

atau lebih sebelum terinfeksi 

(BioNTech atau Sinovac) 

Tidak memerlukan dosis lanjutan  

※
 Individu yang menerima dosis pertama dalam rentang 14 hari sebelum terinfeksi harus menerima vaksin seolah-olah 

individu tersebut belum divaksinasi. Individu yang menerima dosis kedua dalam rentang 14 hari sebelum terinfeksi 
harus menerima vaksin seolah-olah individu tersebut baru menerima satu dosis vaksin sebelum terinfeksi. Individu yang 
menerima dosis ketiga dalam rentang 14 hari sebelum terinfeksi harus menerima vaksin seolah-olah individu tersebut 
baru menerima dua dosis vaksin sebelum terinfeksi. 
* Vaksin Sinovac untuk usia 6 bulan ke atas dan vaksin BioNTech untuk usia 5 tahun ke atas. 
# Tanggal sembuh adalah 14 hari setelah tanggal dinyatakan positif pertama kali melalui uji (uji asam nukleat atau uji 
antigen cepat). Resume pasien pulang diterima sebagai riwayat infeksi atau pemulihan untuk tata laksana vaksinasi dan 
tata laksana transisi Pas Vaksin. 
ø Individu yang telah sembuh dapat menerima dosis vaksin COVID-19 selanjutnya atas dasar keperluan pribadi (misal 
belajar ke luar negeri atau memenuhi syarat perjalanan antarnegara) dengan interval yang lebih singkat, yakni maksimal 

28 hari setelah sembuh (kecuali∆). 

^Untuk individu berusia 5-17 tahun yang telah menerima 1 dosis BioNTech sebelum terinfeksi, satu dosis tambahan 
vaksin BioNTech (atau Sinovac) dapat diberikan 150 hari setelah sembuh untuk memenuhi keperluan pribadi (misal 
belajar ke luar negeri) apabila diiringi persetujuan tertulis.  
Riwayat vaksinasi akan mencantumkan informasi vaksinasi keseluruhan sebelum terjangkit dan setelah pulih.  
Individu yang belum menerima vaksin sebelum terjangkit infeksi harus mematuhi ketentuan vaksinasinya.  
Dewasa yang tinggal di panti wreda (RCH) harus mengikuti ketentuan vaksinasi di RCH 
Individu dengan kelainan imun wajib mematuhi ketentuan vaksinasinya. 
Individu yang tidak yakin bahwa dirinya pernah terinfeksi COVID-19 atau tidak dapat menerima vaksinasi seolah-olah 
dirinya belum pernah terinfeksi 
Tanggal versi: 4 Agustus 2022 
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Lampiran 3 

 
Vaksinasi COVID-19 untuk Individu yang Telah Sembuh seri 3 
 
Saya terjangkit COVID-19 dan merupakan pengidap kelainan imun, kapan saya harus menerima vaksin COVID-19?  
Pengidap kelainan imun dapat memilih Comirnaty (BioNTech)* atau CoronaVac (Sinovac)* sebagai vaksin dosis apa pun 
setelah sembuh dari infeksi COVID-19. Ketentuan vaksinasinya adalah sebagai berikut:  

 

Vaksinasi sebelum terinfeksi※ Jeda antara 

sembuh# dan 

vaksinasi dosis ke-1 

pertama setelah 

sembuhø 

Jeda antara dosis 

ke-1 dan dosis ke-

2 pertama dan 

kedua setelah 

sembuh 

Jeda antara dosis 

ke-2 dan dosis ke-3 

kedua dan ketiga 

setelah sembuh 

ke-4 dose 

setelah 

sembuh 

Belum menerima vaksin COVID-

19 sebelum terinfeksi 

30 hari 

 

30 hari 

 

90 hari 

(Hanya untuk usia 

12 tahun ke atas) 

Dosis lebih 

lanjut tidak 

diperlukan 

Telah menerima satu dosis 

vaksin sebelum terinfeksi  

(BioNTech atau Sinovac)   

30 hari 

 

90 hari 

(Hanya untuk usia 

12 tahun ke atas) 

Dosis lebih lanjut 

tidak diperlukan 

Telah menerima dua dosis vaksin 

sebelum terinfeksi  

(BioNTech atau Sinovac) 

90 hari 

(Hanya untuk usia 

12 tahun ke atas) 

Dosis lebih lanjut tidak diperlukan 

Telah menerima tiga dosis vaksin 

atau lebih sebelum terinfeksi 

(BioNTech maupun Sinovac) 

Dosis lebih lanjut tidak diperlukan 

* Vaksin Sinovac untuk usia 6 bulan ke atas dan vaksin BioNTech untuk usia 5 tahun ke atas. 
※

Individu yang menerima dosis pertama dalam rentang 14 hari sebelum terinfeksi harus menerima vaksin seolah-olah 

individu tersebut belum divaksinasi. Individu yang menerima dosis kedua dalam rentang 14 hari sebelum terinfeksi 
harus menerima vaksin seolah-olah individu tersebut baru menerima satu dosis vaksin sebelum terinfeksi. Individu yang 
menerima dosis ketiga dalam rentang 14 hari sebelum terinfeksi harus menerima vaksin seolah-olah individu tersebut 
baru menerima dua dosis vaksin sebelum terinfeksi. 
#Tanggal sembuh adalah 14 hari setelah tanggal dinyatakan positif pertama kali melalui uji (uji asam nukleat atau uji 
antigen cepat). Resume pasien pulang diterima sebagai riwayat infeksi atau pemulihan untuk tata laksana vaksinasi dan 
tata laksana transisi Pas Vaksin. 
ø Individu yang telah sembuh dapat menerima dosis vaksin COVID-19 selanjutnya atas dasar keperluan pribadi (misal 
belajar ke luar negeri atau memenuhi syarat perjalanan antarnegara) dengan interval yang lebih singkat, yakni maksimal 
28 hari setelah sembuh. 
Individu dengan kelainan imun yang tidak yakin bahwa dirinya pernah terinfeksi COVID-19 atau tidak dapat 
menerima vaksinasi seolah-olah dirinya belum pernah terinfeksi 
 
Tanggal versi: 4 Agustus 2022 


