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Vaksin COVID-19 dan Program Vaksinasi 

Pertanyaan yang Sering Diajukan 

Per 23 Maret 2022 

Daftar Isi  

Rekomendasi penggunaan vaksin COVID-19 

1. Mengapa kita perlu mendapatkan vaksinasi COVID-19? 

2. Mengapa kita harus memprioritaskan? Apa itu kelompok prioritas? 

3. Apa jenis vaksin COVID-19 yang tersedia? 

4. Haruskah tindakan pencegahan lainnya dilanjutkan? 

5. Berapa batas usia untuk vaksinasi? 

6. Berapa dosis yang dibutuhkan dan bagaimana jadwal pemberiannya? 

7. Dapatkah saya mendapatkan dosis kedua Sinovac setelah lebih dari 28 hari dari dosis 

pertama? Selain itu, dapatkah saya mendapatkan vaksin Comirnaty (BioNTech) dosis 

kedua lebih dari 21 hari dari dosis pertama? 

8. Apakah saya dapat menyuntikkan berbagai jenis vaksin untuk dosis pertama dan 

kedua? Jika saya telah menyelesaikan dua dosis, apakah saya bisa mendapatkan 

vaksin COVID-19 merek lain untuk meningkatkan perlindungan? 

9. Apakah saya harus divaksinasi lebih dari 2 dosis? 

10. Saya belum divaksin. Apakah hanya satu dosis vaksin yang diperlukan jika saya telah 

pulih dari infeksi COVID-19? 

11. Siapa yang tidak boleh diberi vaksin COVID-19? 

12. Apa itu anafilaksis? Seberapa umum itu? 

13. Adakah bukti yang menunjukkan peningkatan kematian yang tidak terduga atau tidak 

diinginkan pada lansia yang lemah setelah penggunaan vaksin Comirnaty 

(BioNTech)? 

14. Haruskah lansia dan mereka yang mengidap penyakit yang sudah ada sebelumnya 

divaksinasi lebih awal? 

15. Apa kesimpulan dari Advisory Panel on COVID-19 Vaccines on 

Comirnaty(BioNTech) vaksin? 

16. Apa kesimpulan dari Advisory Panel on COVID-19 Vaccines on Sinovac COVID-19 

vaksin? 

17. Apakah vaksin COVID-19 yang ada efektif melawan varian yang berbeda? 

Haruskah seseorang diberi vaksinasi COVID-19 jika dia termasuk golongan tertentu atau 

memiliki kondisi tertentu 

18. Demam 

19. Anak atau remaja 

20. Wanita hamil dan menyusui 

21. Riwayat Alergi 

22. Dengan penyakit kronis 

23. Penyakit rematik autoimun 

24. Pada antikoagulan oral 

25. Defisiensi glukosa-6-fosfat dehidrogenase (G6PD) 

26. Dengan infeksi COVID-19 sebelumnya 
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27. Dengan paparan virus COVID-19 

28. Dalam karantina 

29. Orang-orang yang tiba di Hong Kong yang belum sepenuhnya divaksinasi 

30. Interval antara vaksin lain 

31. Lansia 

Tata laksana vaksinasi dosis tambahan COVID-19 

32. Di mana saya dapat menerima dosis tambahan vaksin COVID-19? 

33. Siapa yang memenuhi syarat untuk menerima dosis tambahan vaksin COVID-19? 

34. Siapa saja orang dengan gangguan kekebalan yang memenuhi syarat untuk menerima 

dosis tambahan vaksin COVID-19? 

35. Berapa interval antara dosis tambahan vaksin COVID-19? 

36. Merek apa yang direkomendasikan untuk vaksin COVID-19 dosis ke-3? 

37. Jika seseorang menerima vaksin dosis pertama dan/atau kedua dan/atau ketiga di luar 

Hong Kong, apa yang harus dipertimbangkan untuk menerima dosis tambahan? 

38. Apakah vaksin dosis tambahan diperlukan apabila saya telah sembuh dari infeksi 

COVID-19? 

39. Apakah remaja berusia antara 12 hingga 17 tahun harus menerima vaksin COVID-19 

dosis ketiga? 

40. Jika seseorang telah menerima vaksin dosis pertama dan kedua di pusat vaksinasi 

masyarakat sebelumnya, apakah mereka bisa pergi ke klinik dokter swasta untuk dosis 

ketiga? 

41. Jika seseorang telah menerima dua dosis vaksin Sinovac(CoronaVac) atau 

BioNTech(Comirnaty) dan sudah lebih dari 180 hari, kapan saya harus menerima 

dosis ketiga? 

42. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak dapat menerima vaksin dosis ketiga tepat 

waktu, yakni 180 hari setelah menerima dosis kedua? 

Informasi Lebih Lanjut tentang Vaksin Fosun Pharma/BioNTech Comirnaty COVID-19 

mRNA (BNT162b2) 

Pertanyaan umum 

43. Apa manfaat vaksinasi COVID-19? 

44. Digunakan untuk apa vaksin Comirnaty (vaksin mRNA COVID-19)? 

45. Apa yang harus kita pertimbangkan sebelum pemberian vaksin Comirnaty? 

46. Bagaimana vaksin Comirnaty diberikan? 

47. Apakah saya masih dapat diberi vaksin Comirnaty jika saya telah minum obat secara 

bersamaan? 

48. Apakah wanita hamil atau menyusui menerima vaksin Comirnaty? 

49. Apakah saya masih dapat mengendarai kendaraan atau menggunakan mesin setelah 

pemberian vaksin Comirnaty? 

50. Apa yang terkandung dalam vaksin Comirnaty dan apa yang ada di dalam kemasan? 

51. Vaksin asam nukleat adalah platform vaksin yang relatif baru dan sejauh ini belum 

digunakan pada manusia. Bagaimana penentuan keamanan dan kemanjuran vaksin 

Comirnaty? 

Keamanan 

52. Apa kemungkinan efek samping vaksin Comirnaty? 
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53. Apakah ada tindakan pencegahan untuk pemberian vaksin Comirnaty? 

54. Apa yang harus saya lakukan jika saya mengalami efek samping yang serius setelah 

pemberian vaksin Comirnaty? 

Kemanjuran 

55. Apakah vaksin Comirnaty langsung bekerja? 

56. Menurut data dari studi klinis sejauh ini, seberapa besar perlindungan yang diberikan 

oleh vaksin Comirnaty? 

57. Apakah vaksin Comirnaty dapat memberikan perlindungan setelah dosis tunggal? 

58. Setelah menerima dosis pertama vaksin Comirnaty, apakah penerima dapat mengganti 

vaksin COVID-19 lain untuk dosis kedua? 

59. Apakah Comirnaty efektif mencegah COVID-19 yang parah? 

60. Apakah vaksin Comirnaty efektif terhadap varian? 

Mutu 

61. Di mana vaksin Comirnaty yang dipasok ke Hong Kong diproduksi? Bagaimana cara 

memastikan mutu vaksin yang dipasok ke Hong Kong? 

62. Penyimpanan vaksin Comirnaty memerlukan persyaratan ketat. Apa saja? 

63. Menimbang syarat penyimpanan vaksin Comirnaty sangat ketat, bagaimana cara 

mempertahankan kualitasnya sebelum diberikan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Bahasa Indonesia version) 

 

Rekomendasi penggunaan vaksin COVID-19 

1. Mengapa kita perlu mendapatkan vaksinasi COVID-19? 

Pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang sedang berlangsung menyebabkan 

beban penyakit yang signifikan di seluruh dunia. Di Hong Kong, kasus dan wabah terus 

dilaporkan. Untuk mengurangi dampak COVID-19 pada kesehatan masyarakat dan penduduk 

dan agar masyarakat dapat melanjutkan aktivitas normal secara berkelanjutan, sebagian besar 

populasi kita harus divaksinasi lebih awal. Faktanya, vaksin COVID-19 dianggap sebagai alat 

kesehatan masyarakat yang penting untuk menahan pandemi dalam jangka menengah dan 

panjang dengan meningkatkan kekebalan populasi terhadap SARS-CoV-2. 

Pengalaman dari negara-negara yang telah memulai kampanye vaksinasi massal menunjukkan 

bahwa dengan meningkatnya cakupan vaksinasi, situasi epidemi COVID-19 di beberapa 

negara semakin membaik. 

Vaksinasi COVID-19 dapat mencegah infeksi COVID-19, dan jika terinfeksi, mengurangi 

risiko penyakit parah dan kematian akibat COVID-19. Orang yang rentan terkena penyakit 

parah dan kematian akibat infeksi COVID-19 seperti usia lanjut atau orang dengan penyakit 

kronis, kecuali dengan kontraindikasi, harus divaksinasi untuk perlindungan pribadi. Orang 

yang berisiko lebih besar terpapar atau menularkan virus COVID-19 kepada individu yang 

rentan dan rentan harus divaksinasi sesegera mungkin. 

2. Mengapa kita harus memprioritaskan? Apa itu kelompok prioritas? 

Pengadaan vaksin ditujukan untuk seluruh warga Hong Kong dalam jangka panjang. Untuk 

mengantisipasi persediaan yang terbatas pada tahap awal ketika vaksin tersedia, pendekatan bertahap 

harus diterapkan pada kelompok prioritas tertentu dari populasi lokal yang perlu divaksinasi terlebih 

dahulu dalam rangka mengurangi morbiditas dan mortalitas serta menjaga agar layanan penting tetap 

berjalan. 

Berdasarkan rekomendasi dua komite ilmiah di bawah Pusat Perlindungan Kesehatan Departemen 

Kesehatan dan empat penasihat ahli yang ditunjuk oleh Kepala Eksekutif, serta mempertimbangkan 

kondisi pasokan vaksin dan kemajuan program vaksinasi, Pemerintah memutuskan untuk 

melaksanakan vaksinasi pada kelompok tertentu. Perinciannya dapat dilihat pada laman berikut: 

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

3. Apa jenis vaksin COVID-19 yang tersedia? 

Karakteristik Fosun Pharma/BioNTech untuk vaksin BNT162b2 (Comirnaty(BioNTech)) dan 

Sinovac Biotech (Hong Kong) (vaksin Sinovac) disorot dalam tabel di bawah ini. 

Vaksin 

BNT162b2 

(Comirnaty 

(Vaksin BioNTech) 

CoronaVac 

(Vaksin 

Sinovac) 

Platform mRNA Tidak aktif 

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

BNT162b2 

(Comirnaty 

(Vaksin BioNTech) 

CoronaVac 

(Vaksin 

Sinovac) 

Jadwal pemberian 

dosis (interval 

antara dosis 

pertama dan kedua) 

2 dosis (setidaknya 21 

hari) 

2 dosis (28 

hari) 

Umur simpan 9 bulan pada -75°C (± 

15°C); 1 bulan (31 

hari) pada 2-8°C 

12 bulan pada 

suhu 2-8°C 

Jalur pemberian Intramuskuler Intramuskuler 

Selain itu, JSC-EAP telah memperbarui rekomendasi konsensus sementara tentang 

penggunaan dosis ketiga vaksin COVID-19. Untuk pengaturan pelaksanaan, silakan kunjungi 

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

4. Haruskah tindakan pencegahan lainnya dilanjutkan? 

Perlindungan tingkat populasi tidak akan tercapai dalam jangka pendek. Ada kebutuhan 

untuk melanjutkan strategi kesehatan masyarakat pada intervensi lain, termasuk jarak sosial, 

kebersihan tangan yang baik dan memakai masker di depan umum, untuk mengurangi risiko 

penularan. 

Ada semakin banyak bukti bahwa ko-sirkulasi virus COVID-19 dan virus influenza dapat 

berdampak signifikan pada morbiditas dan mortalitas, dan hasil yang buruk pada individu 

koinfeksi. Dalam konteks pandemi global COVID-19, sangat penting untuk memastikan 

orang-orang yang berisiko lebih besar dari infeksi atau komplikasi influenza dan COVID-19, 

seperti petugas kesehatan dan orang lanjut usia (untuk detailnya silakan merujuk ke Situs web 

Center For Health Protection “Frequently Asked Questions on Seasonal Influenza 

Vaccination for the Season 2021/22 di Hong Kong”), dapat mengakses dan menerima vaksin 

influenza musiman. 

5. Berapa batas usia untuk vaksinasi? 

Usia minimum untuk menerima vaksin Sinovac akan diturunkan menjadi 3 mulai 15 Februari 

2022; usia minimum untuk menerima vaksin BioNTech akan diturunkan menjadi 5 mulai 16 

Februari 2022. 

6. Berapa dosis yang dibutuhkan dan bagaimana jadwal pemberiannya? 

Jadwal vaksin Comirnaty (BioNTech) yang direkomendasikan terdiri dari 2 dosis yang 

diberikan dengan jarak minimal 21 hari. Jadwal vaksin Sinovac yang direkomendasikan 

terdiri dari 2 dosis dan harus diberikan dengan jarak 28 hari. 

https://www.chp.gov.hk/en/features/100764.html
https://www.chp.gov.hk/en/features/100764.html
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Untuk individu yang belum pernah terjangkit infeksi COVID-19 sebelumnya, jarak antara 

dosis pertama dan dosis kedua vaksin Sinovac khusus penghuni Panti (RCH), termasuk RCH 

untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas, adalah 21 hari.  

Komite Ilmiah untuk Penyakit yang Dapat Dicegah Vaksin dan Komite Ilmiah untuk Penyakit 

Baru dan Zoonosis (JSC) bersama dengan panel penasihat ahli Kepala Eksekutif (EAP) 

mendiskusikan penggunaan vaksin COVID-19 pada individu yang pernah terjangkit COVID-

19 sebelumnya dan anak-anak. Rekomendasi konsensus sementara terbaru telah dirilis pada 

tanggal 13 Maret. Klik di sini untuk melihat siaran pers yang relevan dan klik di sini untuk 

melihat pengaturan tata pelaksanaannya. 

Untuk pengaturan implementasi dosis tambahan vaksin COVID-19 saat ini, silakan klik 

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

Untuk pengaturan vaksinasi bagi orang yang sembuh dari COVID-19, silakan lihat pertanyaan 

10. 

Mengenai interval antara vaksin lain, silakan lihat pertanyaan 30. 

7. Dapatkah saya mendapatkan dosis kedua Sinovac setelah lebih dari 28 hari dari 

dosis pertama? Selain itu, dapatkah saya mendapatkan vaksin Comirnaty 

(BioNTech) dosis kedua lebih dari 21 hari dari dosis pertama? 

Saat ini, ada informasi terbatas tentang keamanan, imunogenisitas, dan kemanjuran menerima 

vaksin Sinovac di luar jadwal yang direkomendasikan. Jika lebih dari 28 hari telah berlalu, 

dosis kedua harus diberikan sesegera mungkin. Tidak perlu mengulang rangkaian. 

Jadwal dua dosis vaksin Comirnaty (BioNTech) harus diberikan dengan jarak minimal 21 hari. 

Jika lebih dari 21 hari telah berlalu sejak dosis pertama, Pusat Pengendalian dan Pencegahan 

Penyakit Amerika Serikat merekomendasikan dosis kedua untuk diberikan pada kesempatan 

paling awal tanpa mengulangi seri. 

Komite Ilmiah untuk Penyakit yang Dapat Dicegah Vaksin dan Komite Ilmiah untuk Penyakit 

Baru dan Zoonosis (JSC) bersama dengan panel penasihat ahli Kepala Eksekutif (EAP) 

mendiskusikan penggunaan vaksin COVID-19 pada individu yang pernah terjangkit COVID-

19 sebelumnya dan anak-anak. Rekomendasi konsensus sementara terbaru telah dirilis pada 

tanggal 13 Maret. Klik di sini untuk melihat siaran pers yang relevan dan klik di sini untuk 

melihat pengaturan tata pelaksanaannya. 

Untuk pengaturan implementasi vaksin COVID-19 dosis ketiga saat ini, silakan klik 

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

8. Apakah saya dapat menyuntikkan berbagai jenis vaksin untuk dosis pertama 

dan kedua? Jika saya telah menyelesaikan dua dosis, apakah saya bisa 

mendapatkan vaksin COVID-19 merek lain untuk meningkatkan perlindungan? 

Anggota masyarakat disarankan untuk menyelesaikan dua dosis pertama dengan produk yang 

sama bila memungkinkan. Dalam situasi luar biasa di mana penerima vaksin tidak dapat 

menyelesaikan rangkaian dengan jenis vaksin yang sama (misalnya, karena anafilaksis setelah 

dosis pertama; atau jika vaksin tidak lagi tersedia atau dapat diakses), vaksinasi dengan vaksin 

COVID-19 lain mungkin diperlukan berdasarkan kasus per kasus. Bagi mereka yang menderita 

anafilaksis dan perlu menerima merek lain untuk dosis kedua, mohon dapatkan surat 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
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keterangan dokter yang relevan (termasuk alasan untuk menerima merek lain untuk dosis 

kedua) dari dokter atau dokter keluarga Anda dan hadiri tempat vaksinasi. Profesional 

perawatan kesehatan akan mengatur vaksinasi berdasarkan keadaan individu. 

Selain itu, Komite Ilmiah untuk Penyakit yang Dapat Dicegah Vaksin dan Komite Ilmiah untuk 

Penyakit yang Muncul dan Zoonosis (JSC) bersama dengan dewan penasihat ahli (EAP) Chief 

Executive telah memperbarui rekomendasi konsensus sementara tentang penggunaan dosis 

ketiga vaksin COVID-19, merekomendasikan kelompok orang yang memenuhi syarat untuk 

menerima vaksin Comirnaty sebagai dosis ketiga, tetapi preferensi pribadi untuk vaksin 

CoronaVac dihargai. 

9. Apakah saya harus divaksinasi lebih dari 2 dosis? 

Komite Ilmiah untuk Penyakit yang Dapat Dicegah Vaksin dan Komite Ilmiah untuk Penyakit 

Baru dan Zoonosis (JSC) bersama dengan panel penasihat ahli Kepala Eksekutif (EAP) 

mendiskusikan penggunaan vaksin COVID-19 pada individu yang pernah terjangkit COVID-

19 sebelumnya dan anak-anak. Rekomendasi konsensus sementara terbaru telah dirilis pada 

tanggal 13 Maret. Klik di sini untuk melihat siaran pers yang relevan dan klik di sini untuk 

melihat pengaturan tata pelaksanaannya. 

Untuk pengaturan implementasi vaksin COVID-19 dosis ketiga saat ini, silakan klik 

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

10. Saya belum divaksin. Apakah hanya satu dosis vaksin yang diperlukan jika saya 

telah pulih dari infeksi COVID-19? 

Komite Ilmiah untuk Penyakit yang Dapat Dicegah Vaksin dan Komite Ilmiah untuk Penyakit 

Baru dan Zoonosis (JSC) bersama dengan panel penasihat ahli Kepala Eksekutif (EAP) 

mendiskusikan penggunaan vaksin COVID-19 pada individu yang pernah terjangkit COVID-

19 sebelumnya dan anak-anak. Rekomendasi konsensus sementara terbaru telah dirilis pada 

tanggal 13 Maret. Klik di sini untuk melihat siaran pers yang relevan dan klik di sini untuk 

melihat pengaturan tata pelaksanaannya. 

“Lembar Data Vaksinasi COVID-19 untuk Individu yang Pernah Terinfeksi COVID-19” akan 

segera diperbarui bila dipandang perlu. 

11. Siapa yang tidak boleh diberi vaksin COVID-19? 

Individu yang memiliki riwayat hipersensitivitas parah terhadap dosis sebelumnya dari vaksin 

COVID-19 yang sama, zat aktif, atau komponen vaksin apa pun tidak boleh menerima 

vaksinasi. Mereka yang memiliki riwayat hipersensitivitas parah terhadap polietilen glikol 

(PEG) dan polisorbat* tidak boleh menerima vaksin Comirnaty(BioNTech). Untuk orang lain 

yang seharusnya tidak menerima vaksin Sinovac, silakan merujuk ke pertanyaan 66. 

*Vaksin Comirnaty(BioNTech) mengandung PEG. Meskipun polisorbat tidak terkandung 

dalam vaksin Comirnaty(BioNTech), ini terkait erat dengan PEG. 

12. Apa itu anafilaksis? Seberapa umum itu? 

Anafilaksis merujuk pada reaksi alergi yang parah dan langsung yang mencakup tanda dan 

gejala klinis seperti gatal-gatal, mual, pusing, hipotensi (tekanan darah rendah yang tidak 

normal), bengkak, atau mengi (gangguan pernapasan). 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
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Sejak tanggal 14 hingga 23 Desember 2020, total 1,893,360 dosis vaksin Comirnaty 

(BioNTech) diberikan sebagai dosis pertama di AS. Di antara kejadian ikutan yang dilaporkan 

ke Sistem Pelaporan Kejadian Ikutan Vaksin (Vaccine Adverse Event Reporting 

System/VAERS), 21 dari laporan ini ditetapkan sebagai anafilaksis setelah vaksinasi dengan 

Vaksin Comirnaty (BioNTech), sesuai dengan laju 11,1 per juta dosis yang diberikan. Menurut 

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS, informasi tindak lanjut tersedia untuk 

20 kasus ini dan semuanya telah pulih atau telah dipulangkan ke rumah. 17 dari 21 kasus ini 

(81%) memiliki riwayat alergi atau reaksi alergi yang didokumentasikan, dan tujuh memiliki 

riwayat anafilaksis. 

13. Adakah bukti yang menunjukkan peningkatan kematian yang tidak terduga 

atau tidak diinginkan pada lansia yang lemah setelah penggunaan vaksin 

Comirnaty (BioNTech)? 

Berdasarkan informasi dan rekomendasi yang tersedia dari otoritas kesehatan luar negeri dan 

Organisasi Kesehatan Dunia per Januari 2021, saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan 

peningkatan kematian yang tidak terduga atau tidak diinginkan pada lansia yang lemah setelah 

penggunaan vaksin Comirnaty (BioNTech). Tidak ada bukti jelas yang menunjukkan bahwa 

kematian yang dilaporkan juga disebabkan oleh penggunaannya. 

Disimpulkan bahwa bagi kebanyakan lansia yang lemah, manfaat mengurangi risiko penyakit 

COVID-19 yang parah lebih besar daripada risiko menerima vaksin. 

14. Haruskah lansia dan mereka yang mengidap penyakit yang sudah ada 

sebelumnya divaksinasi lebih awal? 

Para ahli dari Komite Ilmiah untuk Penyakit yang Dapat Dicegah Vaksin dan Komite Ilmiah 

untuk Penyakit yang Muncul dan Zoonotik di bawah Pusat Perlindungan Kesehatan 

Departemen Kesehatan yang bergabung dengan panel penasihat ahli Kepala Eksekutif 

merekomendasikan orang dewasa yang lebih tua dan mereka yang memiliki kondisi yang sudah 

ada sebelumnya, untuk divaksinasi lebih awal karena mereka memiliki risiko penyakit parah 

dan kematian yang lebih tinggi. Baik vaksin Comirnaty (BioNTech) maupun Sinovac COVID-

19 sangat efektif dalam melindungi dari penyakit parah dan kematian akibat infeksi COVID-

19, yang umumnya terkait dengan respons sel-T. Lansia harus menerima vaksin COVID-19 

sesegera mungkin, jauh sebelum datangnya musim influenza musim dingin. 

15. Apa kesimpulan dari Advisory Panel on COVID-19 Vaccines on 

Comirnaty(BioNTech) vaksin? 

Mengenai pertemuan terakhir yang diadakan oleh Panel Penasihat tentang Vaksin COVID-19 

(https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part1) untuk melakukan analisis manfaat-risiko 

berkelanjutan dari vaksin COVID-19 resmi dan rekomendasi yang dibuat , silakan lihat siaran 

pers terbaru yang relevan. 

(https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/17/P2022011700600.htm) 

16. Apa kesimpulan dari Advisory Panel on COVID-19 Vaccines on Sinovac 

COVID-19 vaksin? 

Mengenai pertemuan terakhir yang diadakan oleh Panel Penasihat tentang Vaksin COVID-19 

(https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part1) untuk melakukan analisis manfaat-risiko 

berkelanjutan dari vaksin COVID-19 resmi dan rekomendasi yang dibuat , silakan lihat siaran 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/17/P2022011700600.htm
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pers terbaru yang relevan. 

(https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/17/P2022011700600.htm) 

17. Apakah vaksin COVID-19 yang ada efektif melawan varian yang berbeda? 

Ada beberapa Varian yang Menjadi Perhatian (VOC) yang beredar secara global, antara lain 

varian yang pertama kali muncul di Inggris (Alfa), di Afrika Selatan (Beta), di Brazil (Gamma), 

di India (Delta), dan di Botswana (Omicron). 

Secara umum, penelitian telah menunjukkan bahwa vaksin yang ada bekerja dengan baik 

melawan non-varian. Data efektivitas terhadap varian berbeda menurut vaksin. Secara khusus, 

Omicron adalah varian baru yang pertama kali ditemukan pada 11 November 2021 di negara 

Afrika bagian selatan (Botswana). Varian ini dikhawatirkan karena tingginya jumlah mutasi 

spike (lebih dari 30), yang berpotensi meningkatkan penularan virus serta mengurangi 

efektivitas vaksin. Departemen Kesehatan Hong Kong SAR mampu mendeteksi varian 

COVID-19 dan memantau kemunculan dan perkembangannya dengan cermat. 

Baik vaksin Comirnaty (BioNTech) maupun Sinovac COVID-19 sangat efektif dalam 

melindungi dari penyakit parah dan kematian akibat infeksi COVID-19, yang umumnya terkait 

dengan respons sel-T. Respons antibodi terkait dengan pencegahan infeksi dan penyakit 

simtomatik. Hal ini juga lebih rentan terhadap VOC. Oleh karena itu, ini mungkin berbeda di 

antara vaksin yang berbeda. 

Mencapai cakupan vaksinasi COVID-19 yang tinggi sesegera mungkin dan melanjutkan 

intervensi non-farmasi yang kuat untuk meminimalkan kemungkinan penularan virus akan 

menjadi tujuan prioritas dalam mengendalikan epidemi dan mencegah munculnya varian. 

 

Haruskah seseorang diberi vaksinasi COVID-19 jika dia termasuk golongan tertentu atau 

memiliki kondisi tertentu 

18. Demam 

Vaksinasi COVID-19 harus ditunda untuk individu yang menderita penyakit demam akut. 

19. Anak atau remaja 

Vaksin COVID-19 memiliki efikasi yang tinggi terhadap penyakit COVID-19 yang 

bergejala. Vaksinasi akan menjadi penting untuk melindungi remaja dari penyakit COVID-19 

yang bergejala dan untuk mengurangi penularan di masyarakat, serta untuk meningkatkan 

kekebalan masyarakat secara keseluruhan. 

Miokarditis atau perikarditis diketahui merupakan efek samping dari vaksin Comirnaty yang 

dilaporkan di luar negeri dan lokal, dengan mayoritas terjadi setelah dosis kedua pada remaja. 

Sebagian besar kasus yang terkena dampak akan merespon dengan baik terhadap pengobatan 

dan biasanya dapat kembali ke aktivitas normal sehari-hari setelah gejalanya membaik. 

Remaja dan dewasa muda harus menghindari olahraga berat selama satu minggu setelah 

vaksinasi Comirnaty. Mereka harus mencari perhatian medis segera jika mereka 

mengembangkan gejala yang menunjukkan miokarditis atau perikarditis seperti nyeri dada 

akut dan menetap, sesak napas, atau palpitasi setelah vaksinasi. 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/17/P2022011700600.htm
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Uji coba fase I dan II tentang penggunaan vaksin Sinovac pada anak-anak dan remaja berusia 

3 hingga 17 tahun menunjukkan bahwa vaksin Sinovac bersifat imunogenik, aman, dan dapat 

ditoleransi dengan baik. Selain itu, uji coba fase III yang sedang berlangsung juga 

menunjukkan bahwa vaksin Sinovac dapat ditoleransi dengan baik pada kelompok usia ini. 

Informasi yang tersedia dari kampanye vaksinasi massal di Tiongkok Daratan di antara anak-

anak dan remaja berusia 3 hingga 17 tahun (dengan lebih dari 100 juta dosis vaksin Sinovac 

yang diberikan) belum menunjukkan masalah keamanan utama. 

Untuk melihat pertanyaan lain yang sering diajukan, harap kunjungi: 

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

Komite Ilmiah untuk Penyakit yang Dapat Dicegah Vaksin dan Komite Ilmiah untuk 

Penyakit Baru dan Zoonosis (JSC) bersama dengan panel penasihat ahli Kepala Eksekutif 

(EAP) mengadakan pertemuan pada tanggal 25 Februari dan sangat merekomendasikan 

pemberian dosis ketiga vaksin Comirnaty untuk dewasa dalam rentang waktu tiga bulan 

setelah mereka menerima dua dosis vaksin CoronaVac atau Comirnaty. Untuk anak dan 

remaja berusia 5 hingga 17 tahun, JSC-EAP merekomendasikan untuk mempersingkat 

rentang waktu antara dua dosis vaksin Comirnaty pertama dari 12 minggu menjadi 8 minggu 

yang harus disuntikkan secara intramuskular pada bagian anterolateral tengah paha. JSC-EAP 

merekomendasikan remaja berusia 12 hingga 17 tahun yang telah menerima dua dosis vaksin 

CoronaVac untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga, baik CoronaVac maupun Comirnaty, 

paling cepat 3 bulan setelah menerima dosis kedua. Remaja yang telah menerima 2 dosis 

vaksin Comirnaty direkomendasikan untuk menerima dosis ketiga vaksin yang sama dalam 

rentang waktu 5 bulan setelah menerima dosis kedua dan vaksin CoronaVac harus disediakan 

sebagai alternatif berdasarkan preferensi pribadi. 

Harap kunjungi https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/04/P2022030400691.htm untuk 

melihat tata laksana janji temu untuk dosis vaksin COVID-19 yang intervalnya dipersingkat. 

Catatan: Komite Ilmiah untuk Penyakit yang Dapat Dicegah Vaksin dan Komite Ilmiah untuk 

Penyakit Baru dan Zoonosis (JSC) bersama dengan panel penasihat ahli Kepala Eksekutif 

(EAP) mendiskusikan penggunaan vaksin COVID-19 pada individu yang pernah terjangkit 

COVID-19 sebelumnya dan anak-anak. Rekomendasi konsensus sementara terbaru telah 

dirilis pada tanggal 13 Maret. Harap kunjungi 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm untuk melihat siaran 

pers yang relevan dan kunjungi 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm untuk melihat 

pengaturan tata pelaksanaannya. 

20. Wanita hamil dan menyusui 

Vaksin BioNTech dan Sinovac yang diberikan di Hong Kong sangat efektif untuk mencegah 

penyakit serius dan kematian terkait COVID-19. Keduanya efektif dalam melindungi orang-

orang dari penyakit serius dan kematian akibat infeksi COVID-19. Data menunjukkan bahwa 

wanita hamil berisiko lebih tinggi terjangkit penyakit parah akibat infeksi COVID-19 jika 

dibandingkan dengan populasi yang tidak sedang hamil. COVID-19 juga meningkatkan risiko 

kelahiran prematur sebesar 2 kali lipat dan kematian perinatal lengkap (yakni jumlah lahir mati 

dan kematian neonatal dalam rentang 28 hari kelahiran) sekitar 50%. Penelitian juga 

menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 juga sama efektifnya untuk mengurangi risiko rawat 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/FAQ_children_adolescents_ENG.pdf
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/04/P2022030400691.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
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inap dan kematian pada wanita hamil sebagaimana pada populasi yag tidak sedang hamil. 

Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa antibodi yang terbentuk pascavaksinasi 

COVID-19 pada wanita hamil juga diturunkan ke janin melalui tali pusat dan wanita juga dapat 

memberikan perlindungan kepada bayi melalui ASI. Berdasarkan rekomendasi terbaru dari 

perusahaan farmasi, wanita hamil dan menyusui dapat divaksin dengan vaksin BioNTech atau 

Sinovac. Para ahli telah berulang kali menyatakan bahwa vaksinasi pada kelompok wanita ini 

dapat memberikan perlindungan yang efektif serta merekomendasikan mereka untuk 

melakukan vaksinasi sesegera mungkin. 

Untuk saran Hong Kong College of Obstetricians and Gynecologists (HKCOG) tentang 

vaksinasi COVID-19 pada wanita hamil dan menyusui (sementara; diperbarui pada 21 Februari 

2022), silakan kunjungi (versi bahasa Inggris saja) 

https://www.hkcog.org.hk/hkcog/Upload/EditorImage/20220221/20220221091454_7501.pdf. 

21. Riwayat Alergi 

Untuk individu dengan riwayat alergi, waspadai 2 gejala berikut yang jika terjadi, individu 

tersebut harus berkonsultasi dengan dokter: 

Reaksi alergi parah yang timbul dengan cepat (dalam rentang 1 jam) terhadap vaksinasi 

COVID-19 sebelumnya atau pada lebih dari 1 kelas obat; 

Reaksi alergi terhadap vaksinasi COVID-19 sebelumnya yang tidak sembuh sendiri atau tidak 

sembuh meski sudah mengonsumsi obat antialergi oral. 

Individu yang mengalami anafilaksis setelah vaksinasi dosis pertama dan ingin menggunakan 

vaksin merek lain saat vaksinasi dosis kedua diharapkan untuk meminta surat keterangan 

dokter yang relevan (yang mencakup alasan yang mendasari penggunaan vaksin merek lain 

untuk vaksinasi dosis kedua) dari dokter yang merawatnya atau dokter keluarga sebelum 

mengunjungi tempat vaksinasi. Tenaga medis profesional akan mengatur vaksinasi 

berdasarkan kondisi pribadi. 

22. Dengan penyakit kronis 

Silakan lihat infografik berikut: 

 3 Pertimbangan Penting 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_3_Important_Considerations_en.pdf  

 Daftar Penyakit Kronis 

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

pdf  

23. Penyakit rematik autoimun 

Menurut konsensus dan rekomendasi vaksinasi COVID-19 untuk pasien dengan penyakit 

rematik autoimun yang diterbitkan oleh Masyarakat Reumatologi Hong Kong pada bulan Mei 

2021, jika kondisinya relatif stabil dan tidak ada penyesuaian pengobatan baru-baru ini, para 

ahli percaya pasien ini harus mempertimbangkan menerima vaksinasi COVID-19 untuk 

mengurangi kemungkinan tertular COVID-19 dan menderita komplikasinya. Meskipun 

penyakit rematik merupakan kelompok penyakit jangka panjang, namun bukan merupakan 

kontraindikasi vaksin COVID-19. Dalam kebanyakan kasus, manfaat vaksinasi jauh lebih 

besar daripada risikonya. 

https://www.hkcog.org.hk/hkcog/Upload/EditorImage/20220221/20220221091454_7501.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_3_Important_Considerations_en.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_Examples_of_Chronic_Diseases_en.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_Examples_of_Chronic_Diseases_en.pdf
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24. Pada antikoagulan oral 

Individu yang menggunakan antikoagulan oral bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 dan 

mereka harus melanjutkan pengobatan. Setelah injeksi intramuskular vaksin, tekanan langsung 

yang berlangsung selama 5 menit atau lebih harus diaplikasikan ke tempat suntikan. 

25. Defisiensi glukosa-6-fosfat dehidrogenase (G6PD) 

Ada data keamanan dan kemanjuran yang terbatas tentang penggunaan vaksin COVID-19 pada 

individu yang menderita defisiensi glukosa-6-fosfat dehidrogenase (G6PD). Dari informasi 

yang diberikan oleh perusahaan obat, defisiensi G6PD tidak disebutkan di antara daftar 

kontraindikasi atau tindakan pencegahan. Jika orang-orang ini memiliki pertanyaan tentang 

apakah kondisi mereka cocok untuk vaksinasi, silakan mencari nasihat medis. 

26. Dengan infeksi COVID-19 sebelumnya 

Komite Ilmiah untuk Penyakit yang Dapat Dicegah Vaksin dan Komite Ilmiah untuk 

Penyakit Baru dan Zoonosis bersama dengan panel penasihat ahli Kepala Eksekutif (JSC-

EAP https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part2 ) mendiskusikan penggunaan vaksin 

COVID-19 pada individu yang pernah terjangkit COVID-19 sebelumnya dan anak-anak. 

Rekomendasi konsensus sementara terbaru telah dirilis pada tanggal 13 Maret. Harap 

kunjungi https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm untuk 

melihat siaran pers yang relevan dan kunjungi 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm untuk melihat 

pengaturan tata pelaksanaannya.  

“Lembar Data Vaksinasi COVID-19 untuk Individu yang Pernah Terinfeksi COVID-

19” https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf akan 

segera diperbarui bila dipandang perlu.  

27. Dengan paparan virus COVID-19 

Vaksin COVID-19 saat ini tidak direkomendasikan sebagai profilaksis pasca paparan. Saat ini 

tidak ada bukti tentang keamanan dan kemanjuran vaksinasi COVID-19 sebagai profilaksis 

pasca paparan. Diperlukan dua dosis untuk vaksin COVID-19 yang tersedia di Hong Kong dan 

waktu untuk menyelesaikan rangkaian vaksinasi akan melebihi masa inkubasi umum COVID-

19. 

28. Dalam karantina 

Dengan mempertimbangkan risiko berkembangnya penyakit COVID-19 pada individu yang 

terpapar virus COVID-19 dan potensi penularan infeksi selanjutnya, vaksinasi COVID-19 

harus ditunda sampai masa karantina yang sesuai berakhir sebagaimana disarankan oleh ahli 

perawatan kesehatan. 

29. Orang-orang yang tiba di Hong Kong yang belum sepenuhnya divaksinasi 

Mereka harus mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan rangkaian vaksinasi sebelum tiba di 

Hong Kong. 

Pemerintah saat ini menyediakan vaksin COVID-19 kepada masyarakat sebagai berikut: 

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

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part2
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/vaccine
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Harap perhatikan persyaratan karantina dan pengujian virus untuk pelancong yang datang yang 

belum sepenuhnya divaksinasi. Persyaratan tersebut dapat mempengaruhi apakah Anda dapat 

menerima vaksin dosis pertama dan kedua, masing-masing di luar dan di Hong Kong, dalam 

jadwal yang direkomendasikan: https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html 

Bagi masyarakat yang memenuhi syarat yang menerima vaksin dosis pertama di luar Hong 

Kong, dan ingin mendapatkan vaksinasi dosis kedua dan selanjutnya dosis ketiga di bawah 

Program Vaksinasi COVID-19 di Hong Kong, saat ini sistem pemesanan tidak memungkinkan 

mereka membuat janji untuk vaksinasi dosis kedua atau ketiga secara online. Anda dapat 

memilih Pusat Vaksinasi Komunitas atau klinik swasta pilihan Anda (jika ada) yang 

menyediakan vaksin. Setelah masa karantina Anda, bawalah dokumen identitas Anda, bukti 

catatan vaksinasi dosis pertama Anda (dengan tanggal, tempat vaksinasi, dan jenis vaksin), dan 

langsung menuju tempat vaksinasi pilihan Anda dan datangi bilik informasi untuk 

mengungkapkan kebutuhan Anda. Vaksinasi dapat diberikan oleh staf setelah penjelasan dan 

pertimbangan rincian yang relevan, termasuk vaksinasi dosis pertama. 

30. Interval antara vaksin lain 

Harus ada interval minimal 14 hari antara pemberian vaksin COVID-19 [Comirnaty 

(BioNTech) dan Sinovac] dan vaksin lainnya. Saat ini data tentang pemberian vaksin COVID-

19 secara bersamaan dengan vaksin lain masih terbatas. 

Ada beberapa keadaan ketika memperpendek interval antar pemberian vaksin ini dibenarkan, 

seperti ketika ada peningkatan risiko COVID-19 dan penyakit yang dapat dicegah dengan 

vaksin lainnya atau ketika vaksin lain diperlukan untuk profilaksis pasca terpapar, termasuk 

tetanus dan rabies. 

31. Lansia 

Vaksin COVID-19 untuk lansia sangat direkomendasikan karena merupakan kelompok dengan 

risiko komplikasi dan kematian tertinggi akibat penyakit COVID-19. 

Lansia harus menerima vaksin COVID-19 sesegera mungkin, jauh sebelum datangnya musim 

influenza musim dingin. 

Tata laksana vaksinasi dosis tambahan COVID-19 

Komite Ilmiah untuk Penyakit yang Dapat Dicegah Vaksin dan Komite Ilmiah untuk 

Penyakit Baru dan Zoonosis (JSC) bersama dengan panel penasihat ahli Kepala Eksekutif 

(EAP) mendiskusikan penggunaan vaksin COVID-19 pada individu yang pernah terjangkit 

COVID-19 sebelumnya dan anak-anak. Rekomendasi konsensus sementara terbaru telah 

dirilis pada tanggal 13 Maret. Harap kunjungi 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm untuk melihat siaran 

pers yang relevan dan kunjungi 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm untuk melihat 

pengaturan tata pelaksanaannya. 

32. Di mana saya dapat menerima dosis tambahan vaksin COVID-19? 

Silakan lihat ke https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#venues. 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#venues
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33. Siapa yang memenuhi syarat untuk menerima dosis tambahan vaksin COVID-

19? 

Vaksin Dosis Ketiga 
(1) Individu berusia 12 tahun ke atas yang telah menerima dua dosis vaksin BioNTech 

(Comirnaty) atau dua dosis vaksin Sinovac (CoronaVac) (peraturan interval dapat dilihat di 

pertanyaan 35) 

(2) Anak pengidap gangguan kekebalan berusia di bawah 12 tahun yang telah menerima dua 

dosis vaksin BioNTech (Comirnaty) atau dua dosis vaksin Sinovac (CoronaVac) (lihat 

pertanyaan 34) 

Vaksin Dosis Keempat 

Individu pengidap gangguan kekebalan berusia 12 tahun ke atas yang telah menerima dua dosis 

vaksin BioNTech (Comirnaty) atau dua dosis vaksin Sinovac (CoronaVac) (lihat pertanyaan 

34) 

Selain itu, jika vaksin pertama dan/atau kedua dan/atau ketiga yang diterima di luar Hong Kong 

bukan vaksin Sinovac (CoronaVac) atau BioNTech (Comirnaty), individu tersebut harus 

mengonsultasikan kecocokan vaksin COVID-19 dosis ketiga atau keempat dengan tenaga 

medis yang bertugas di tempat vaksinasi. 

 

34. Siapa saja orang dengan gangguan kekebalan yang memenuhi syarat untuk 

menerima dosis tambahan vaksin COVID-19? 

Orang dengan gangguan kekebalan yang memenuhi syarat untuk menerima dosis tambahan 

vaksin COVID-19 mencakup kelompok berikut: 

(i) Pengidap kanker atau hematologi ganas yang sedang menjalani pengobatan imunosupresif 

aktif baik saat ini atau dalam 12 bulan terakhir 

(ii) Penerima transplantasi organ padat atau transplantasi sel induk pada pengobatan 

imunosupresif 

(iii) Pengidap imunodefisiensi primer yang parah atau dialisis kronis 

(iv) Pengidap penyakit HIV lanjut atau tidak diobati 

(v) Sedang mengonsumsi obat imunosupresif aktif, atau kemoterapi/radioterapi imunosupresif 

dalam 6 bulan terakhir 

Individu dengan gangguan kekebalan harus membawa surat keterangan medis yang relevan 

saat mengunjungi tempat vaksinasi untuk mendapatkan vaksin dosis tambahan dalam rangka 

mengonfirmasi apakah individu tersebut memenuhi syarat untuk menerima dosis tambahan 

vaksin COVID-19 atau tidak. Templat surat keterangan medis tersedia di sini. Pasien pengidap 

gangguan kekebalan yang ingin menerima dosis keempat dapat membawa surat keterangan 

medis yang diterbitkan untuk vaksinasi dosis ketiganya asalkan surat keterangan tersebut masih 

berlaku saat menerima vaksinasi. 

35. Berapa interval antara dosis tambahan vaksin COVID-19? 

Vaksin Dosis Ketiga 

(i) Untuk orang dengan gangguan kekebalan: dosis ketiga harus diberikan setidaknya 28 hari 

dari dosis kedua 

(ii) Berlaku mulai 11 Maret 2022 dan seterusnya, remaja berusia antara 12 hingga 17 tahun 

yang telah menerima dua dosis vaksin CoronaVac: dosis ketiga vaksin CoronaVac maupun 

Comirnaty direkomendasikan untuk diberikan sesegera mungkin 90 hari setelah dosis kedua. 

(iii) Berlaku mulai 11 Maret 2022 dan seterusnya, remaja berusia antara 12 hingga 17 tahun 

yang telah menerima dua dosis vaksin Comirnaty: dosis ketiga vaksin Comirnaty 
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direkomendasikan untuk diberikan sekurang-kurangnya 150 hari setelah dosis kedua. Pilihan 

pribadi atas vaksin CoronaVac sebagai dosis ketiga dihargai. 

(iv) Individu berusia 60 tahun ke atas yang telah menerima dua dosis vaksin Comirnaty 

(BioNTech) atau CoronaVac (Sinovac) direkomendasikan untuk menerima dosis ketiga 

sesegera mungkin 90 hari setelah dosis kedua. 

(v) Individu berusia antara 18 hingga 59 tahun yang telah menerima dua dosis vaksin 

Comirnaty (BioNTech) atau CoronaVac (Sinovac) direkomendasikan untuk menerima dosis 

ketiga sekurang-kurangnya 180 hari saat ini, Pemerintah akan segera mengumumkan interval 

yang dipersingkat menjadi 90 hari. 

Vaksin Dosis Keempat 
Berlaku mulai 21 Maret 2022 dan seterusnya, individu pengidap gangguan kekebalan yang 

berusia 12 tahun ke atas direkomendasikan untuk menerima dosis keempat sekurang-

kurangnya 90 hari setelah dosis ketiga. 

 

36. Merek apa yang direkomendasikan untuk vaksin COVID-19 dosis ke-3? 

Vaksin Comirnaty dosis ketiga sangat direkomendasikan untuk individu berusia 18 tahun ke 

atas yang telah menerima dua dosis vaksin Comirnaty atau CoronaVac. Namun, pilihan pribadi 

akan merek vaksin tertentu dihargai dan individu tersebut juga dapat menerima vaksin Sinovac 

(CoronaVac) sebagai vaksin dosis ketiga. 

Rekomendasi vaksin dosis ketiga untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun dapat dilihat di 

pertanyaan 39. 

 

37. Jika seseorang menerima vaksin dosis pertama dan/atau kedua dan/atau ketiga 

di luar Hong Kong, apa yang harus dipertimbangkan untuk menerima dosis 

tambahan? 

Jika orang yang divaksinasi memenuhi syarat untuk menerima dosis tambahan dan telah 

menerima vaksin dosis pertama dan/atau kedua dan/atau ketiga di luar Hong Kong, jika mereka 

tidak dapat membuat janji untuk vaksin dosis tambahan melalui sistem online. Orang-orang 

yang disebutkan di atas harus membawa catatan dosis pertama dan/atau kedua dan/atau ketiga 

vaksinasi dan langsung pergi ke pusat vaksinasi untuk vaksinasi.  

Selain itu, jika vaksin dosis pertama dan/atau kedua dan/atau ketiga yang diterima di luar Hong 

Kong bukan vaksin Sinovac(CoronaVac) atau BioNTech(Comirnaty), maka orang tersebut 

harus berkonsultasi dengan staf medis yang bertugas di tempat vaksinasi mengenai kesesuaian 

dosis tambahan vaksin COVID-19. 

38. Apakah vaksin dosis tambahan diperlukan apabila saya telah sembuh dari 

infeksi COVID-19? 

Untuk saat ini, individu tersebut tidak diwajibkan untuk menerima dosis ketiga. Pemerintah 

akan terus meninjau situasi dan memperhatikan pendapat ahli serta mengadopsi praktik di 

negara/wilayah lain. 

Pasien yang telah sembuh dan memiliki kebutuhan khusus akan dosis ketiga dan telah 

memperoleh surat keterangan dokter yang relevan (mencakup alasan anjuran dosis ketiga dan 

waktu vaksinasi yang disarankan) dapat mengunjungi tempat vaksinasi dan petugas medis 

profesional di tempat akan mengatur pemberian dosis ketiga vaksin COVID-19 berdasarkan 

kondisi pribadi. 
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39. Apakah remaja berusia antara 12 hingga 17 tahun harus menerima vaksin 

COVID-19 dosis ketiga? 

Remaja berusia antara 12 hingga 17 tahun yang telah menerima dua dosis vaksin CoronaVac, 

dosis ketiga vaksin CoronaVac maupun Comirnaty direkomendasikan untuk diberikan 

sesegera mungkin 90 hari setelah dosis kedua. [Berlaku mulai 11 Maret 2022 dan seterusnya]. 

Remaja berusia antara 12 hingga 17 tahun yang telah menerima dua dosis vaksin Comirnaty, 

dosis ketiga vaksin Comirnaty direkomendasikan untuk diberikan sekurang-kurangnya 150 

hari setelah dosis kedua. Pilihan pribadi atas vaksin CoronaVac sebagai dosis ketiga dihargai 

[Berlaku mulai 11 Maret 2022 dan seterusnya]. 

Ahli merekomendasikan vaksin COVID-19 dosis ketiga untuk pasien pengidap gangguan 

kekebalan^ (termasuk remaja pengidap gangguan kekebalan yang berusia antara 12 hingga 17 

tahun). Dosis ketiga vaksin Comirnaty sangat direkomendasikan. Namun, pilihan pribadi akan 

merek vaksin tertentu dihargai dan individu tersebut juga dapat menerima vaksin Sinovac 

(CoronaVac) sebagai vaksin dosis ketiga. 

^ Detail pasien pengidap gangguan kekebalan dapat dilihat di pertanyaan 34. 

40. Jika seseorang telah menerima vaksin dosis pertama dan kedua di pusat 

vaksinasi masyarakat sebelumnya, apakah mereka bisa pergi ke klinik dokter 

swasta untuk dosis ketiga? 

Warga dapat memilih lokasi vaksinasi untuk dosis ketiga, termasuk pusat vaksinasi 

masyarakat, klinik dokter swasta, dll. Melalui sistem catatan vaksinasi, staf medis di lokasi 

vaksinasi yang berbeda dapat melihat catatan vaksinasi sebelumnya dan memasukkan catatan 

untuk dosis ketiga. 

41. Jika seseorang telah menerima dua dosis vaksin Sinovac(CoronaVac) atau 

BioNTech(Comirnaty) dan sudah lebih dari 180 hari, kapan saya harus 

menerima dosis ketiga? 

Jika Anda telah menerima dua dosis vaksin Sinovac(CoronaVac) atau BioNTech(Comirnaty) 

dan sudah lebih dari 180 hari sejak dosis kedua, Anda harus mendapatkan dosis ketiga sesegera 

mungkin. 

42. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak dapat menerima vaksin dosis 

ketiga tepat waktu, yakni 180 hari setelah menerima dosis kedua? 

Saat ini, informasi terkait keamanan, imunogenisitas, dan efikasi vaksinasi di luar jadwal yang 

direkomendasikan sangat terbatas. Jika 180 hari setelah menerima dosis kedua terlewat, dosis 

ketiga harus diberikan sesegera mungkin. 

Informasi Lebih Lanjut tentang Vaksin Fosun Pharma/BioNTech Comirnaty COVID-19 

mRNA (BNT162b2) 

Tanya Jawab tentang Comirnaty Vaccine 

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) terkait vaksin Fosun Pharma/BioNTech Comirnaty 

COVID-19 mRNA (BNT162b2) (“Vaksin Comirnaty”) telah disusun oleh Departemen 

Kesehatan sesuai dengan informasi produk. 

Dokumen ini akan terus ditinjau dan diperbarui dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan. 
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Informasi di FAQ dimaksudkan sebagai referensi umum saja dan bukan pengganti saran medis 

profesional. Silakan berkonsultasi dengan dokter atau apoteker jika ada pertanyaan atau 

masalah yang mungkin Anda miliki terkait kondisi Anda. 

 

Pertanyaan umum 

43. Apa manfaat vaksinasi COVID-19? 

COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 sangat menular. Setelah terinfeksi, 

komplikasi serius dapat terjadi, dan dalam kasus yang parah, menyebabkan kematian. Jika 

Anda terinfeksi, Anda dapat menularkan penyakit tersebut kepada keluarga, teman, dan orang 

lain di sekitar Anda. Agar masyarakat dapat melanjutkan aktivitas normal dengan cara yang 

berkelanjutan, sebagian besar populasi kita harus divaksinasi lebih awal. 

Mengenakan masker dan menjaga jarak sosial dapat membantu mengurangi kemungkinan 

Anda terinfeksi atau menularkan ke orang lain, tetapi tindakan ini tidak cukup. Vaksin akan 

bekerja secara sinergis dengan sistem kekebalan Anda untuk mempersiapkan sistem kekebalan 

Anda melawan virus jika Anda terpapar virus ini. Vaksin akan memberikan perlindungan 

terbaik terhadap COVID-19. 

Pengalaman dari negara-negara yang telah memulai kampanye vaksinasi massal menunjukkan 

bahwa dengan meningkatnya cakupan vaksinasi, situasi epidemi COVID-19 di beberapa 

negara semakin membaik. 

Vaksinasi COVID-19 dapat mencegah infeksi COVID-19, dan jika terinfeksi, mengurangi 

risiko penyakit parah dan kematian akibat COVID-19. Orang yang rentan terkena penyakit 

parah dan kematian akibat infeksi COVID-19 seperti usia lanjut atau orang dengan penyakit 

kronis, kecuali dengan kontraindikasi, harus divaksinasi untuk perlindungan pribadi. Orang 

yang berisiko lebih besar terpapar atau menularkan virus COVID-19 kepada individu yang 

rentan dan rentan harus divaksinasi sesegera mungkin. 

44. Digunakan untuk apa vaksin Comirnaty (vaksin mRNA COVID-19)? 

Comirnaty adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah COVID-19 yang disebabkan oleh 

virus SARS-CoV-2.  

Vaksin ini menyebabkan sistem imun (pertahanan alami tubuh) memproduksi antibodi dan sel 

darah yang bekerja melawan virus, sehingga memberikan perlindungan terhadap COVID-19. 

Karena Comirnaty tidak mengandung virus untuk menghasilkan kekebalan, itu tidak akan 

membuat Anda terkena COVID-19. 

45. Apa yang harus kita pertimbangkan sebelum pemberian vaksin Comirnaty? 

Anda seharusnya tidak menerima Comirnaty jika Anda: 

 sebelumnya alergi terhadap dosis Comirnaty, atau zat aktif atau bahan lain dari obat ini. 

Bicaralah dengan ahli perawatan kesehatan sebelum Anda diberi vaksin jika: 

 Anda pernah mengalami reaksi alergi parah atau masalah pernapasan setelah suntikan 

vaksin lain atau setelah Anda diberi Comirnaty di masa lalu. 
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 Anda merasa gugup tentang proses vaksinasi atau pernah pingsan setelah suntikan 

jarum apa pun. 

 Anda menderita penyakit parah atau infeksi demam tinggi. Vaksinasi harus ditunda 

untuk individu yang menderita penyakit demam akut. 

 Anda mengalami masalah pendarahan, mudah memar atau Anda menggunakan obat 

untuk mencegah penggumpalan darah. 

 Anda memiliki sistem kekebalan yang lemah, karena penyakit seperti infeksi HIV atau 

obat seperti kortikosteroid yang mempengaruhi sistem kekebalan Anda. 

Terdapat peningkatan risiko miokarditis (radang otot jantung) dan perikarditis (radang lapisan 

luar jantung) setelah vaksinasi dengan Comirnaty. Kondisi ini dapat muncul dalam beberapa 

hari saja setelah vaksinasi dan utamanya terjadi dalam rentang waktu 14 hari. Kejadian ini lebih 

sering terjadi setelah vaksinasi kedua, dan lebih sering terjadi pada pria yang lebih muda. 

Setelah vaksinasi, Anda harus waspada terhadap tanda-tanda miokarditis dan perikarditis, 

seperti sesak napas, palpitasi, dan nyeri dada, dan segera cari pertolongan medis jika hal ini 

terjadi. 

Seperti halnya vaksin lainnya, Comirnaty mungkin tidak sepenuhnya melindungi mereka yang 

menerimanya dan tidak diketahui berapa lama Anda akan terlindungi. 

Anda dapat menerima dosis ketiga Comirnaty. Efikasi Comirnaty, bahkan setelah dosis ketiga, 

dapat lebih rendah pada individu pengidap gangguan kekebalan. Dalam kasus ini, Anda harus 

terus melakukan upaya pencegahan agar tidak terinfeksi COVID-19. Selain itu, kontak terdekat 

Anda juga harus divaksinasi sebagaimana mestinya. Konsultasikan rekomendasi individu yang 

sesuai dengan dokter Anda. 

46. Bagaimana vaksin Comirnaty diberikan? 

Vaksin comirnaty diberikan secara intramuskuler. Direkomendasikan untuk menerima dosis 

kedua 3 minggu setelah dosis pertama untuk menyelesaikan proses vaksinasi. 

Komite Ilmiah untuk Penyakit yang Dapat Dicegah Vaksin dan Komite Ilmiah untuk 

Penyakit Baru dan Zoonosis (JSC) bersama dengan panel penasihat ahli Kepala Eksekutif 

(EAP) mendiskusikan penggunaan vaksin COVID-19 pada individu yang pernah terjangkit 

COVID-19 sebelumnya dan anak-anak. Rekomendasi konsensus sementara terbaru telah 

dirilis pada tanggal 13 Maret. Harap kunjungi 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm untuk melihat siaran 

pers yang relevan dan kunjungi 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm untuk melihat 

pengaturan tata pelaksanaannya. 

Untuk pengaturan tata laksana vaksinasi dosis ketiga COVID-19 saat ini, harap kunjungi 

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

47. Apakah saya masih dapat diberi vaksin Comirnaty jika saya telah minum obat 

secara bersamaan? 

Sebelum pemberian, beri tahu dokter Anda jika Anda sedang mengonsumsi, baru saja 

menggunakan, atau mungkin sedang mengonsumsi obat lain atau baru saja menerima vaksin 

lain. 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
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48. Apakah wanita hamil atau menyusui menerima vaksin Comirnaty? 

JSC-EAP telah mengadakan pertemuan pada tanggal 23 Desember 2021. Ahli 

merekomendasikan wanita hamil dan menyusui untuk menerima vaksin mRNA, termasuk 

dosis ketiga, dengan tata laksana pemberian yang sama dengan populasi dewasa biasa. Harap 

kunjungi https://www.info.gov.hk/gia/general/202112/23/P2021122300757.htm untuk 

melihat siaran pers yang relevan. 

49. Apakah saya masih dapat mengendarai kendaraan atau menggunakan mesin 

setelah pemberian vaksin Comirnaty? 

Beberapa kemungkinan efek vaksinasi dapat mempengaruhi kemampuan mengemudi atau 

menggunakan mesin untuk sementara. Tunggulah sampai efek ini hilang sebelum Anda 

mengemudi atau menggunakan mesin. (Silakan merujuk ke pertanyaan 52 untuk melihat 

kemungkinan efek samping dari vaksin). 

50. Apa yang terkandung dalam vaksin Comirnaty dan apa yang ada di dalam 

kemasan? 

Zat aktif vaksin Comirnaty adalah vaksin mRNA COVID-19. Setelah diencerkan, botol diisi 6 

dosis 0.3 mL masing-masing 30 mikrogram mRNA. 

Bahan penyusun lainnya adalah: 

 ((4-hidroksibutil) azanediyl) bis (heksana-6,1-diil) bis (2-heksildekanoate) (ALC-

0315) 

 2 - [(polietilen glikol) -2000] -N, N-ditetradesilasetamida (ALC-0159) 

 1,2-Distearoyl-sn-glisero-3-fosfokolin (DSPC) 

 kolesterol 

 kalium klorida 

 kalium dihidrogen fosfat 

 natrium klorida 

 disodium fosfat dihidrat 

 sukrosa 

 air untuk suntikan 

Vaksin ini berupa dispersi dari putih ke putih pudar (pH: 6,9 hingga 7,9) yang tersedia dalam 

botol multidosis 6 dosis dalam botol bening 2 mL (gelas tipe I), dengan sumbat karet dan tutup 

plastik flip-off dengan segel aluminium. 

Ukuran kemasan: 195 botol, 5 botol, 1 botol 

Catatan: Kecuali jika spuit dan/atau jarum suntik low-dead volume digunakan (kombinasi spuit 

dan jarum low-dead volume harus memiliki volume mati yang tidak melebihi 35 mikroliter), 

terdapat kemungkinan bahwa ekstraksi dosis keenam dari satu botol tidak cukup.  

51. Vaksin asam nukleat adalah platform vaksin yang relatif baru dan sejauh ini 

belum digunakan pada manusia. Bagaimana penentuan keamanan dan 

kemanjuran vaksin Comirnaty? 

Prinsip vaksin asam nukleat adalah mengekstrak sebagian asam ribonukleat dari dalam virus, 

mengikat lipid, dan memasukkannya ke dalam sel manusia; vaksin dimasukkan ke dalam sel 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202112/23/P2021122300757.htm
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manusia dan mengeluarkan gen (antigen) dari protein lonjakan virus korona baru sehingga 

mendorong sistem kekebalan manusia untuk memproduksi antibodi dan mengaktifkan sel T 

untuk menghancurkan sel yang terinfeksi. 

Sejauh ini, tidak ada masalah keamanan yang signifikan yang diamati dalam uji klinis (Silakan 

merujuk ke pertanyaan 52 untuk melihat kemungkinan efek samping dari vaksin). dan data uji 

klinis menunjukkan kemanjuran vaksin 95 persen dalam mencegah penyakit COVID-19 

(Silakan merujuk ke pertanyaan 56). 

Departemen Kesehatan akan memantau profil keamanan lokal (Silakan merujuk ke pertanyaan 

54) dan terus memantau penilaian keamanan dan kemanjuran terbaru yang diterbitkan oleh 

otoritas pengawas obat di negara maju dan yurisdiksinya serta referensi yang diumumkan oleh 

Organisasi Kesehatan Dunia. 

Keamanan 

52. Apa kemungkinan efek samping vaksin Comirnaty? 

Seperti semua vaksin, Comirnaty dapat menyebabkan efek samping, meskipun tidak semua 

orang mendapatkannya. Secara umum, efek samping umum Comirnaty biasanya ringan dan 

sementara. Beberapa mungkin mengalami efek samping yang lebih parah, tetapi secara umum 

jarang terjadi. 

Faktanya, periode penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19 jauh lebih padat 

dibandingkan dengan vaksin biasa lainnya. Oleh karena itu, kejadian ikutan parah yang jarang 

atau tak terduga setelah vaksinasi yang meluas pada populasi tidak dapat sepenuhnya 

dikesampingkan. 

Ada kemungkinan kecil bahwa Comirnaty dapat menyebabkan reaksi alergi yang parah. Reaksi 

alergi yang parah biasanya akan terjadi dalam beberapa menit hingga satu jam setelah 

mendapat dosis Comirnaty. 

Tanda-tanda reaksi alergi yang parah dapat berupa kesulitan bernapas, pembengkakan pada 

wajah dan tenggorokan, detak jantung cepat, ruam parah di sekujur tubuh, pusing, dan lemas. 

Comirnaty masih dipelajari dalam uji klinis. 

Silakan lihat lembar fakta vaksinasi untuk rinciannya. 

53. Apakah ada tindakan pencegahan untuk pemberian vaksin Comirnaty? 

Menurut informasi produk, mungkin ada hipersensitivitas dan anafilaksis setelah pemberian 

Comirnaty. Penerima Comirnaty harus dirawat untuk diobservasi dan dimonitor minimal 15 

menit. 

Orang dengan riwayat anafilaksis harus meminta nasihat dokter atau apoteker sebelum 

menerima vaksin ini, dan jika divaksinasi harus diobservasi setidaknya selama 30 menit setelah 

menerima dosis. 

Jika Anda memiliki riwayat reaksi alergi parah yang segera muncul (dalam rentang 1 jam) 

terhadap vaksinasi COVID-19 sebelumnya atau terhadap lebih dari 1 kelas obat, atau reaksi 

alergi terhadap vaksinasi COVID-19 sebelumnya yang tidak sembuh sendiri atau tidak sembuh 

setelah mengonsumsi obat antialergi oral, harap berkonsultasi dengan dokter. 
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54. Apa yang harus saya lakukan jika saya mengalami efek samping yang serius 

setelah pemberian vaksin Comirnaty? 

Jika Anda mengalami efek samping yang serius, Anda harus berbicara dengan dokter, apoteker, 

atau perawat Anda. Para ahli perawatan kesehatan akan menawarkan nasihat, mengelola 

kondisi Anda, dan membuat penilaian yang tepat untuk dilaporkan ke Departemen Kesehatan 

(DH). 

DH memiliki sistem pelaporan reaksi obat yang merugikan (“ADR”) yang melaporkan 

kejadian ikutan pasca imunisasi (AEFIs) memantau keamanan vaksin COVID-19, dan jika 

perlu, para ahli perawatan kesehatan akan melaporkan setiap kejadian ikutan pasca imunisasi 

yang secara medis penting bagi DH untuk melakukan pemantauan berkelanjutan atas keamanan 

vaksin. 

Kemanjuran 

55. Apakah vaksin Comirnaty langsung bekerja? 

Comirnaty diberikan sebagai seri dua dosis. Anda mungkin mendapatkan perlindungan dari 

dosis pertama, dan mendapatkan dosis kedua akan memberi Anda perlindungan yang lebih baik 

dari virus. Diperlukan waktu setelah vaksinasi agar antibodi dapat berkembang di dalam tubuh 

dan menawarkan perlindungan dari COVID-19. 

56. Menurut data dari studi klinis sejauh ini, seberapa besar perlindungan yang 

diberikan oleh vaksin Comirnaty? 

Kemanjuran Comirnaty dalam mencegah COVID-19 dipelajari dalam uji klinis sangat besar 

yang melibatkan sekitar total 44,000 orang berusia 12 tahun ke atas. Separuh jumlah ini 

menerima vaksin dan separuh lagi diberi suntikan garam plasebo. Peserta tidak tahu apakah 

mereka menerima vaksin atau injeksi garam plasebo. 

Kemanjuran dihitung pada lebih dari 36,500 orang dari usia 16 tahun (termasuk orang di atas 

75 tahun) yang tidak memiliki tanda-tanda infeksi sebelumnya. Studi tersebut menunjukkan 

pengurangan 95% kasus COVID-19 bergejala pada orang yang menerima vaksin (8 kasus dari 

18,198 orang mengalami gejala COVID-19) dibandingkan dengan orang yang menerima obat 

tiruan (162 kasus dari 18,325 mengalami gejala COVID-19). Ini berarti vaksin menunjukkan 

kemanjuran 95% dalam uji coba. 

Uji coba juga menunjukkan sekitar 95% kemanjuran pada peserta yang berisiko COVID-19 

parah, termasuk mereka yang menderita asma, penyakit paru-paru kronis, diabetes, tekanan 

darah tinggi, atau indeks massa tubuh > 30kg/m2. 

Data tindak lanjut dari uji klinis yang sedang berlangsung ini dianalisis untuk menentukan 

kemanjuran bagi individu berusia 16 tahun ke atas. Sekitar 20,000 peserta menerima vaksin 

dan sekitar 20,000 peserta diberi plasebo. Mereka tidak memiliki bukti infeksi SARS-CoV-2 

hingga tujuh hari setelah dosis kedua. Selama jangka waktu hingga 6 bulan, 77 kasus COVID-

19 terjadi pada kelompok vaksin dan 850 kasus pada kelompok plasebo. Secara keseluruhan, 

vaksin menunjukkan kemanjuran 91.3%. 

Selain itu, pada remaja usia 12 sampai 15 tahun tanpa bukti infeksi sebelumnya, tidak ada kasus 

pada 1,005 peserta yang menerima vaksin dan 16 kasus dari 978 yang menerima plasebo. 

Kemanjurannya 100%. Pada peserta dengan atau tanpa bukti infeksi sebelumnya, terdapat 0 
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kasus pada 1,119 peserta yang menerima vaksin dan 18 kasus pada 1,110 peserta yang 

menerima plasebo. Ini juga menunjukkan kemanjuran 100%. 

57. Apakah vaksin Comirnaty dapat memberikan perlindungan setelah dosis 

tunggal? 

Pada pasien yang belum menyelesaikan dua dosis Comirnaty, kemanjuran vaksin masih 

memerlukan studi klinis lebih lanjut untuk memastikannya. Menurut data saat ini, kemanjuran 

vaksin secara keseluruhan setelah satu dosis adalah 82%. Ada juga data yang menunjukkan 

bahwa khasiat vaksin setelah dosis pertama dan sebelum dosis kedua adalah 52%. 

58. Setelah menerima dosis pertama vaksin Comirnaty, apakah penerima dapat 

mengganti vaksin COVID-19 lain untuk dosis kedua? 

Anggota masyarakat disarankan untuk melengkapi kedua dosis rangkaian dengan produk yang 

sama bila memungkinkan. Dalam situasi luar biasa di mana penerima vaksin tidak dapat 

menyelesaikan rangkaian dengan jenis vaksin yang sama (misalnya, karena anafilaksis setelah 

dosis pertama; atau jika vaksin tidak lagi tersedia atau dapat diakses), vaksinasi dengan vaksin 

COVID-19 lain mungkin perlu dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus. 

Individu yang mengalami anafilaksis dan ingin menggunakan vaksin merek lain saat vaksinasi 

dosis kedua diharapkan untuk meminta surat keterangan dokter yang relevan (yang mencakup 

alasan yang mendasari penggunaan vaksin merek lain untuk vaksinasi dosis kedua) dari dokter 

yang merawatnya atau dokter keluarga sebelum mengunjungi tempat vaksinasi. Tenaga medis 

profesional akan mengatur vaksinasi berdasarkan kondisi pribadi. 

59. Apakah Comirnaty efektif mencegah COVID-19 yang parah? 

Menurut data awal dari uji klinis, para ahli percaya bahwa vaksinasi dapat membantu 

mencegah Anda dari sakit parah meskipun Anda tertular COVID-19, tetapi masih perlu 

dikonfirmasi oleh lebih banyak data uji klinis. 

60. Apakah vaksin Comirnaty efektif terhadap varian? 

Harap mengacu pada pertanyaan 17. 

Mutu 

61. Di mana vaksin Comirnaty yang dipasok ke Hong Kong diproduksi? Bagaimana 

cara memastikan mutu vaksin yang dipasok ke Hong Kong? 

Menurut informasi yang diberikan oleh Fosun Pharma, vaksin Comirnaty untuk Hong Kong 

akan diproduksi di negara-negara Jerman. 

Produsen vaksin harus mematuhi standar Cara Produksi yang Baik (Good Manufacturing 

Practice (GMP)) atau setara. Skema Kerja Sama Pengawasan Obat-Obatan (Pharmaceutical 

Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)). Vaksin yang diimpor tersebut juga sudah memiliki 

Sertifikat Analisis untuk membuktikan bahwa vaksi ini memenuhi spesifikasi. 

62. Penyimpanan vaksin Comirnaty memerlukan persyaratan ketat. Apa saja? 

Vaksin harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. 
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Informasi berikut terkait penyimpanan, kedaluwarsa, penggunaan, dan penanganan 

dimaksudkan untuk tenaga medis profesional. 

 Jangan gunakan obat ini setelah tanggal kedaluwarsa yang tertera pada karton dan 

label, tepatnya setelah “EXP”. Tanggal kedaluwarsa mengacu pada hari terakhir pada 

bulan tersebut. 

 Simpan di pendingin bersuhu ultra-rendah, yakni antara -90 °C hingga -60 °C. 

 Vial yang belum dibuka dapat disimpan dan dipindahkan dalam suhu antara -25 °C 

hingga -15 °C untuk satu periode yang lamanya maksimum 2 pekan; tidak melebihi 

tanggal kedaluwarsa yang tertera (EXP). 

 Simpan di kemasan aslinya agar terhindar dari cahaya. 

 Saat disimpan beku pada suhu antara -90 °C hingga -60 °C, kemasan berisi 195 vial 

dapat dicairkan dalam suhu antara 2 °C hingga 8 °C selama 3 jam atau tiap-tiap vial 

dapat dicairkan di suhu ruang (maksimum 30 °C) selama 30 menit. 

 Begitu vial dipindahkan dari baki, vial tersebut harus dicairkan untuk digunakan. 

 Setelah dicairkan, vaksin harus diencerkan dan langsung digunakan. Namun, data 

stabilitas penggunaan menunjukkan bahwa begitu dipindahkan dari pendingin, vaksin 

yang belum diencerkan dapat disimpan hingga 1 bulan (31 hari) di suhu antara 2 °C 

hingga 8 °C; tidak melebihi tanggal kedaluwarsa yang tertera (EXP). Dalam waktu 

simpan 1 bulan di suhu 2 °C hingga 8 °C tersebut, periode pemindahan yang diizinkan 

adalah maksimal 12 jam.  

 Sebelum digunakan, vaksin yang belum dibuka dapat disimpan hingga 2 jam di suhu 

maksimum 30 °C. 

 Vial yang telah dicairkan boleh terkena cahaya ruang. 

 Setelah diencerkan, simpan dan pindahkan vaksin dalam suhu antara 2 °C hingga 30 

°C dan gunakan dalam waktu 6 jam. Buang vaksin yang tidak terpakai. 

 Begitu dipindahkan dari pendingin dan diencerkan, vial harus ditandai dengan tanggal 

dan waktu buang yang baru. 

 Vaksin yang telah dicairkan tidak dapat dibekukan lagi. 

 Jangan gunakan vaksin jika Anda menyadari adanya partikulat di larutan atau 

perubahan warna. 

 Jangan buang obat apa pun ke saluran limbah rumah tangga. Tanyakan apoteker Anda 

mengenai cara membuang obat yang sudah tidak digunakan. Tindakan ini dapat 

membantu melindungi lingkungan. 

63. Menimbang syarat penyimpanan vaksin Comirnaty sangat ketat, bagaimana 

cara mempertahankan kualitasnya sebelum diberikan? 

Dari bandara ke gudang 

Setibanya di Hong Kong, vaksin akan diantarkan langsung ke gudang dalam kemasan asli 

sebagaimana diterbitkan oleh produsen Eropa. Kemasan tersebut adalah kontainer termal 

yang berisi es kering untuk menjaga suhu di dalamnya. Pencatat suhu juga dipasang untuk 

mencatat suhu bagian dalam kemasan selama dipindahkan. 

Penyimpanan di gudang 

Setibanya di gudang, kemasan akan dibuka dan vaksin akan langsung segera dipindahkan ke 

pendingin bersuhu ultra-rendah yang divalidasi untuk menyimpan vaksin dalam suhu 
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penyimpanan yang disyaratkan (yakni antara -90℃ hingga -60℃). Penanggung jawab 

gudang hanya akan mengeluarkan batch vaksin untuk digunakan jika catatan suhu telah 

diperiksa ulang untuk memastikan bahwa vaksin tersimpan pada suhu penyimpanan yang 

disyaratkan selama dipindahkan dari pabrik ke gudang. 

Pemantauan suhu 

Sistem alarm lokal dan jarak jauh tervalidasi akan terpasang di setiap pendingin bersuhu 

ultra-rendah. Apabila suhu menyimpang dari yang telah ditentukan, sistem alarm akan 

memperingatkan penanggung jawab gudang. Daya cadangan dan rencana penyimpanan 

darurat juga tersedia jika terjadi pemadaman daya atau kegagalan mekanis pada pendingin 

bersuhu ultra-rendah. 

Pencairan vaksin 

Setelah menerima pesanan dari pusat/lokasi vaksinasi, vaksin akan dikeluarkan dari 

pendingin bersuhu ultra-rendah dan dicairkan dalam ruangan pendingin tervalidasi di gudang, 

yang divalidasi untuk mempertahankan suhu di rentang antara 2℃ hingga 8℃. Vaksin yang 

telah dicairkan akan diberi label waktu simpan cair (yakni 1 bulan (31 hari) sejak tanggal 

dikeluarkan dari pendingin), dikemas dan siap diantarkan. Semua proses ini dilakukan di 

ruangan pendingin tervalidasi. 

Pengantaran vaksin 

Vaksin yang telah dicairkan akan diantarkan melalui kotak pendingin tervalidasi yang berisi 

cairan pendingin untuk mempertahankan suhunya. Setiap kotak pendingin juga dapat 

dilengkapi dengan pencatat suhu untuk mencatat suhu selama proses pengantaran. Setelah 

vaksin diterima, staf pusat/tempat vaksinasi akan memverifikasi data dari pencatat suhu untuk 

memastikan bahwa vaksin disimpan dalam suhu antara 2℃ hingga 8℃ selama proses 

pengantaran dari gudang ke pusat/tempat vaksinasi sebelum merilis vaksin untuk digunakan. 

Masa simpan vaksin yang telah dicairkan adalah 1 bulan (31 hari) jika disimpan di suhu 

antara 2℃ hingga 8℃ yang dihitung sejak vaksin dikeluarkan dari pendingin bersuhu ultra-

rendah. Semua vaksin yang telah dicairkan akan diantar ke pusat/tempat vaksinasi pada hari 

kedua sejak dicairkan sehingga masa simpan vaksin tersisa 28 hari sebelum digunakan oleh 

pusat/tempat vaksinasi. Vaksin yang telah dicairkan akan disimpan pada suhu 2℃ hingga 

8℃ di refrigerator khusus medis di pusat/tempat vaksinasi. 

Kontrol rantai distribusi dingin yang ketat di atas dapat memastikan bahwa kualitas vaksin 

Comirnaty tidak akan terpengaruh oleh suhu penyimpanan yang berada di luar kisaran. 

 


