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Vaksin COVID-19 dan Program Vaksinasi 

Pertanyaan yang Sering Diajukan (3) 

Per 23 Maret 2022 

Daftar Isi  

Program dan lokasi vaksinasi 

82. Apa itu Program Vaksinasi COVID-19? 

83. Apakah anggota masyarakat dapat memilih jenis vaksin yang akan diberikan? 

84. Bagaimana cara kerja Pusat Vaksinasi Komunitas? 

85. Apa pengaturan khusus untuk cuaca buruk di Pusat Vaksinasi Masyarakat dan Tempat 

Vaksinasi Rumah Sakit COVID-19? 

86. Apakah penduduk non-Hong Kong memenuhi syarat vaksinasi? 

87. Dokumen identitas macam apa yang akan diterima oleh sistem pendaftaran daring? 

Bagaimana cara melakukan pemesanan bagi penduduk Hong Kong yang memegang 

dokumen identitas lain? 

88. Saya dikecualikan dari tata laksana karantina saat kembali ke Hong Kong (misalnya, 

berdasarkan Skema Return2hk), tetapi belum memenuhi sejumlah kewajiban uji wajib, 

Bisakah saya mengunjungi Pusat Vaksinasi Masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi? 

89. Apakah saya harus mendapatkan vaksinasi apabila saya masih menjalani kewajiban uji 

wajib? 

Pertanyaan setelah vaksinasi 

90. Apa yang harus saya lakukan jika saya menduga diri saya mengalami kejadian ikutan 

vaksin COVID-19? 

91. Bisakah vaksin COVID-19 membuat saya sakit COVID-19? 

92. Setelah mendapatkan vaksin COVID-19, apakah saya dinyatakan positif COVID-19 

pada tes virus? 

93. Bagaimana saya tahu jika saya terlindungi setelah vaksinasi? Apakah saya perlu 

menjalani tes untuk mengonfirmasi? 

94. Jika saya mengalami reaksi merugikan yang parag setelah pemberian dosis pertama 

vaksin, dapatkah saya melanjutkan dengan dosis kedua? 

95. Apakah saya akan ditangguhkan dari donor darah setelah menerima vaksin COVID-

19? 

Catatan Vaksinasi 

96. Apa itu "Catatan Vaksinasi Elektronik"? 

97. Bagaimana cara memeriksa nomor bets/lot vaksin yang saya terima? 

98. Bisakah saya melaporkan catatan vaksinasi nonlokal saya kepada Pemerintah? 

99. Saya adalah penduduk Hong Kong. Bisakah saya mengajukan permohonan ubah data 

pribadi di Catatan Vaksinasi COVID-19 saya sesuai dengan nama dan nomor paspor yang 

tertera di paspor saya untuk dengan tujuan untuk melakukan perjalanan? 
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100. Apabila saya menemukan kesalahan pada catatan vaksinasi (seperti tanggal lahir atau 

jenis kelamin), apa yang dapat saya lakukan? 

101. Mengapa catatan vaksinasi saya berwarna hitam putih sedangkan catatan vaksinasi 

orang lain berwarna? Mengapa catatan vaksinasi fisik saya tidak mencantumkan nomor 

Referensi (Ref) di sisi kiri bawah? 

102. Apa kegunaan kode QR di catatan vaksinasi? 

103. Mengapa catatan vaksinasi saya tidak muncul dengan benar di aplikasi seluler 

“LeaveHomeSafe” setelah menerima vaksinasi dosis kedua atau ketiga? 

104. Bagaimana caranya saya menampilkan catatan vaksinasi pada saat yang sama apabila 

saya menerima dosis pertama dan kedua di luar Hong Kong dan dosis ketiga di Hong 

Kong? 

Lebih banyak pertanyaan tentang vaksin COVID-19 

105. Apakah vaksin COVID-19 yang dipasok ke Hong Kong bersertifikat halal atau 

bersertifikat halal? 

106. Bagaimana strategi Pemerintah untuk pengadaan vaksin COVID-19? 

107. Apakah jenis vaksin COVID-19? 

108. Bagaimana Pemerintah memastikan vaksin yang diterima publik aman dan efektif? 

109. Bagaimana peraturan dan pemantauan vaksin COVID-19? 

110. Apa itu Dana Ganti Rugi untuk Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dengan Vaksin 

COVID-19 (Dana AEFI)? 

111. Mereka yang menderita kejadian ikutan yang serius akan menerima pembayaran 

sekaligus dengan Dana AEFI? 

112. Berapa jumlah maksimal pembayaran Dana AEFI? Bagaimana jumlah tersebut 

ditarik? 

113. Apakah ada batasan waktu pengajuan klaim ke Dana AEFI? 

114. Jika penggugat telah menerima pembayaran dari Dana AEFI, apakah ia bisa meminta 

bantuan hukum atas ganti rugi atau kerugian terhadap produsen vaksin? 

115. Bagaimana jika saya memiliki pertanyaan lain tentang pengaturan Program Vaksinasi 

COVID-19? 

Tindakan kesehatan masyarakat lainnya 

116. Dengan penyebaran vaksin COVID-19, apakah masih diperlukan tindakan kesehatan 

masyarakat seperti penggunaan masker, jarak sosial, dll? 

117. Apakah tindakan yang ada seperti mengenakan alat pelindung diri (PPE) lengkap di 

antara staf layanan kesehatan masih akan diperlukan bagi mereka yang divaksinasi? 

118. Apakah tindakan yang ada seperti pengujian atau karantina masih diperlukan bagi 

mereka yang divaksinasi tetapi kemudian terpapar dari individu yang terkena? 

119. Bisakah bukti vaksinasi atau kekebalan digunakan untuk tujuan perjalanan? 

120. Apakah vaksin COVID-19 yang ada efektif mencegah penularan dan tantangan yang 

ditimbulkan oleh munculnya varian? 
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121. Apakah konsumsi alkohol melemahkan sistem kekebalan kita? 

Mitos dan fakta tentang vaksin 

Menghilangkan mitos tentang vaksin COVID-19 

122. Vaksin COVID-19 tidak aman karena dikembangkan dan diuji dengan cepat? 

123. Vaksin mRNA untuk COVID-19 akan mengubah DNA manusia? 

124. Banyak orang sembuh dari infeksi COVID-19 sehingga kita tidak membutuhkan 

vaksin? 

125. Vaksin COVID-19 dapat mengontrol populasi melalui pelacakan microchip atau 

menanamkan sesuatu di otak manusia? 

126. Angka kematian lebih tinggi dari biasanya setelah divaksinasi dengan vaksin 

Comirnaty (BioNTech)? 

127. Tidak ada data studi klinis yang menunjukkan kemanjuran vaksin 

Comirnaty(BioNTech)? 

128. Vaksin Comirnaty (BioNTech) bekerja segera setelah vaksinasi? 

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

diinginkan pada lansia yang lemah setelah penggunaan vaksin Comirnaty (BioNTech)? 

130. Vaksin COVID-19 Sinovac langsung bekerja setelah vaksinasi? 

131. Vaksin COVID-19 dapat membuat saya sakit dengan COVID-19? 

132. Lansia tidak lebih membutuhkan vaksinasi COVID-19? 

133. Orang dengan penyakit kronis tidak lebih membutuhkan vaksinasi COVID-19? 

134. Vaksin COVID-19 lebih berbahaya daripada infeksi COVID-19? 

135. Apakah vaksin Comirnaty mengandung bahan feromagnetik atau logam, atau grafena 

oksida? 

Memahami vaksin: fakta dan mitos 

136. Kekebalan alami lebih sehat dan efektif dibandingkan kekebalan yang disebabkan 

oleh vaksin? 

137. Penyakit menyebabkan bahaya yang lebih kecil dibandingkan vaksin? 

138. Vaksin mengandung bahan beracun? 

139. Vaksin dapat melemahkan sistem kekebalan saya? 

140. Untuk semua vaksin, apakah saya dapat diimunisasi seumur hidup hanya dengan satu 

suntikan? 

141. Semua vaksin harus disimpan pada suhu kamar? 

142. Setiap jenis vaksin cocok untuk semua orang? 

143. Vaksin flu dapat membantu mencegah infeksi COVID-19? 

144. Semua kejadian ikutan yang terjadi setelah vaksinasi disebabkan oleh vaksin? 
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Program dan lokasi vaksinasi 

82. Apa itu Program Vaksinasi COVID-19? 

Pemerintah telah meluncurkan Program Vaksinasi COVID-19 (Program) di seluruh wilayah untuk 

menawarkan vaksinasi COVID-19 secara gratis kepada semua penduduk Hong Kong secara bertahap 

dan teratur sesuai dengan kategori risiko mereka. Berdasarkan Program, vaksinasi COVID-19 akan 

tersedia di berbagai lokasi, termasuk rumah sakit dan klinik, serta menjangkau panti jompo dan pusat 

vaksinasi komunitas. 

83. Apakah anggota masyarakat dapat memilih jenis vaksin yang akan diberikan? 

Pemerintah akan memutuskan jenis vaksin yang akan diberikan tergantung pada berbagai keadaan, 

seperti kelompok penerima vaksin, pengaturan, dan waktu pengiriman vaksin. Jika anggota masyarakat 

lebih suka memilih jenis vaksin lain, mereka dapat memilih lokasi berbeda di mana jenis vaksin pilihan 

mereka akan tersedia. 

84. Bagaimana cara kerja Pusat Vaksinasi Komunitas? 

Untuk mendukung Program Vaksinasi COVID-19 (Program) di seluruh wilayah, Pemerintah telah 

mendirikan Pusat Vaksinasi Komunitas di berbagai distrik mulai dari 26 Februari 2021 untuk 

menyediakan vaksin COVID-19 Sinovac dan kemudian Comirnaty (BioNTech). Penduduk Hong Kong 

dapat menerima vaksin secara gratis secara bertahap dan teratur sesuai dengan kategori risikonya. 

Cara membuat janji temu: 

Untuk mencegah kerumunan berkumpul dan memfasilitasi alur pengaturan, anggota masyarakat dapat 

menjadwalkan janji temu di situs web janji temu.  

Vaksinasi: 

Setibanya di pusat vaksinasi, staf akan menjelaskan informasi terkait vaksin kepada individu tersebut 

dan memastikan kesesuaian untuk vaksinasi sebelum diberikan. Setelah menerima vaksinasi, catatan 

vaksinasi akan disediakan. Tergantung pada jenis vaksin dan riwayat kesehatan individu, individu harus 

tinggal setidaknya selama 15 menit untuk observasi sebelum pergi. 

Catatan: Terkait tata laksana tiket hari yang sama, harap kunjungi  

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

85. Apa pengaturan khusus untuk cuaca buruk di Pusat Vaksinasi Masyarakat dan Tempat 

Vaksinasi Rumah Sakit COVID-19? 

Saat Sinyal Peringatan Badai Hujan Hitam/Peringatan Topan No. 8 atau lebih tinggi diberlakukan, 

layanan vaksinasi di Pusat Vaksinasi Masyarakat (CVCs) dan Stasiun Vaksinasi COVID-19 Rumah 

Sakit (HCVSs) akan ditangguhkan. Harap kunjungi 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/badweatherFAQs_ENG.pdf  untuk membaca tanya-jawab 

umum yang relevan terkait info lebih lanjut tentang tata laksana CVC/HCV saat kondisi cuaca buruk. 

86. Apakah penduduk non-Hong Kong memenuhi syarat vaksinasi? 

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

87. Dokumen identitas macam apa yang akan diterima oleh sistem pendaftaran daring? 

Bagaimana cara melakukan pemesanan bagi penduduk Hong Kong yang memegang dokumen 

identitas lain? 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/badweatherFAQs_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#eligible
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Saat ini, sistem pendaftaran daring hanya menerima lima dokumen identitas, yakni Kartu Identitas 

Hong Kong, Akta Kelahiran Hong Kong, Kartu Identitas Korps Konsuler, Pemegang surat keterangan 

pengajuan pembuatan kartu identitas, dan Surat Keterangan Bebas. Bagi penduduk Hong Kong yang 

memegang dokumen identitas lain, harap bawa identitas dokumen ke CVC (kecuali yang 

diselenggarakan oleh rumah sakit swasta) dan staf di tempat akan menyisihkan sejumlah kecil kuota 

harian untuk vaksinasi mereka. Mereka juga dapat mengunjungi tempat lain, seperti klinik swasta 

yang melayani vaksinasi. 

Selain itu, penduduk Hong Kong yang memegang dokumen identitas lain dapat meminta bantuan 

untuk melakukan pemesanan daring di kantor pos. 

88. Saya dikecualikan dari tata laksana karantina saat kembali ke Hong Kong (misalnya, 

berdasarkan Skema Return2hk), tetapi belum memenuhi sejumlah kewajiban uji wajib, 

Bisakah saya mengunjungi Pusat Vaksinasi Masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi? 

Masyarakat yang mengunjungi Pusat Vaksinasi Masyarakat harus mematuhi prosedur pencegahan 

infeksi bagi pengunjung yang berlaku di tiap-tiap lokasi. Individu yang diwajibkan untuk menjalani 

uji wajib harus melaksanakan uji wajib sebelum tenggat waktu uji yang telah ditentukan. Apabila 

hasil uji Anda menunjukkan hasil negatif, tetapi masih diwajibkan untuk menjalani serangkaian uji 

wajib, pusat vaksinasi dapat menolak vaksinasi Anda berdasarkan prosedur pencegahan infeksi bagi 

pengunjung. 

Masyarakat yang tidak diizinkan untuk menerima vaksinasi akibat prosedur pencegahan infeksi bagi 

pengunjung yang berlaku di pusat vaksinasi disarankan untuk menunda vaksinasinya. 

89. Apakah saya harus mendapatkan vaksinasi apabila saya masih menjalani kewajiban uji 

wajib? 

Individu yang diwajibkan untuk menjalani uji wajib harus melaksanakan uji wajib sebelum tenggat 

waktu uji yang telah ditentukan. Apabila hasil uji Anda menunjukkan hasil negatif, tetapi masih 

diwajibkan untuk menjalani serangkaian uji wajib, pusat vaksinasi dapat menolak vaksinasi Anda 

berdasarkan prosedur pencegahan infeksi bagi pengunjung. 

Masyarakat yang tidak diizinkan untuk menerima vaksinasi akibat prosedur pencegahan infeksi bagi 

pengunjung yang berlaku di pusat vaksinasi disarankan untuk menunda vaksinasinya. 

Pertanyaan setelah vaksinasi 

90. Apa yang harus saya lakukan jika saya menduga diri saya mengalami kejadian ikutan 

vaksin COVID-19? 

Informasi tentang kejadian ikutan dapat ditemukan di lembar fakta vaksin. 

Sinovac vaksin 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_CoronaVac_ENG.pdf  

BioNTech vaksin 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.pdf  

 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_CoronaVac_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.pdf
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Secara umum, efek samping umum vaksin COVID-19 biasanya ringan dan sementara. Sebagian 

mungkin mengalami kejadian ikutan yang lebih parah, tetapi secara umum jarang terjadi. Setelah 

menerima vaksinasi, Anda akan diminta untuk tinggal di area observasi selama 15 menit. 

Untuk mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan di tempat Anda menerima suntikan, Anda dapat 

mengoleskan waslap bersih, dingin, dan basah di area tersebut. Latih lengan Anda secara perlahan. 

Untuk mengurangi rasa tidak nyaman akibat demam ringan, minumlah banyak cairan. 

Mintalah nasihat dari dokter Anda atau ahli perawatan kesehatan lainnya (misalnya dokter gigi, 

apoteker, perawat, dan praktisi pengobatan Tiongkok) jika: 

• nyeri atau kemerahan di tempat suntikan meningkat setelah 24 jam sejak penyuntikan; atau 

• efek samping Anda tampaknya tidak akan hilang dalam beberapa hari; atau 

• efek samping atau gejala Anda membuat Anda khawatir 

Jika Anda mencari pertolongan medis, pastikan Anda memberi tahu ahli perawatan kesehatan tentang 

rincian vaksinasi Anda dan tunjukkan kartu catatan vaksinasi Anda jika tersedia. Mereka akan 

menawarkan nasihat, mengurus kondisi Anda, dan melakukan penilaian yang tepat untuk dilaporkan ke 

Departemen Kesehatan mengenai setiap kejadian ikutan setelah imunisasi yang secara medis dianggap 

signifikan. 

91. Bisakah vaksin COVID-19 membuat saya sakit COVID-19? 

Vaksin Sinovac dan Comirnaty (BioNTech) tidak mengandung virus hidup yang menyebabkan 

COVID-19. Vaksin ini tidak dapat membuat Anda sakit COVID-19. 

Perlu diketahui bahwa biasanya tubuh membutuhkan waktu untuk membangun kekebalan setelah 

vaksinasi. Artinya, ada kemungkinan seseorang tertular virus penyebab COVID-19 sebelum atau 

setelah vaksinasi dan tetap sakit. Ini karena vaksin belum punya cukup waktu untuk memberikan 

perlindungan. 

92. Setelah mendapatkan vaksin COVID-19, apakah saya dinyatakan positif COVID-19 pada 

tes virus? 

Vaksin Sinovac and Comirnaty (BioNTech) diberikan secara intramuskular dan sangat kecil 

kemungkinannya mempengaruhi asam nukleat atau hasil tes antigen untuk COVID-19 dalam sampel 

pernapasan, yang digunakan untuk melihat apakah Anda memiliki infeksi. 

Jika tubuh Anda mengembangkan respons imun (tujuan vaksinasi), ada kemungkinan Anda tes Anda 

dapat positif pada beberapa tes antibodi. Tes antibodi biasanya menunjukkan bahwa Anda pernah 

mengalami infeksi sebelumnya atau riwayat vaksinasi sebelumnya dan bahwa Anda mungkin memiliki 

tingkat perlindungan tertentu terhadap virus. 

93. Bagaimana saya tahu jika saya terlindungi setelah vaksinasi? Apakah saya perlu menjalani 

tes untuk mengonfirmasi? 

Secara umum, pengujian laboratorium COVID-19 (PCR atau serologi) tidak secara rutin diperlukan 

sebelum atau sesudah pemberian vaksin COVID-19. Hasil negatif atau tingkat antibodi yang rendah 

mungkin tidak berkorelasi dengan kurangnya perlindungan. Jika Anda mengalami gejala COVID-19, 

konsultasikan dengan dokter dan lakukan tes jika perlu. 

94. Jika saya mengalami reaksi merugikan yang parag setelah pemberian dosis pertama vaksin, 

dapatkah saya melanjutkan dengan dosis kedua? 

Demi kesehatan masyarakat, jika seseorang mengalami kejadian ikutan yang mengakibatkan rawat inap 

setelah pemberian dosis pertama vaksin, penunjukannya untuk dosis kedua vaksin di Pusat Vaksinasi 
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Masyarakat atau Klinik Pasien Rawat Jalan Otoritas Rumah Sakit akan dibatalkan, sehingga 

memungkinkan orang yang bersangkutan untuk berkonsultasi dengan dokternya sebelum membuat janji 

temu online lagi untuk dosis vaksin kedua. 

Jika Anda memiliki riwayat reaksi alergi parah langsung (dalam 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 dengan obat anti-alergi oral, silakan 

berkonsultasi dengan dokter Anda. 

95. Apakah saya akan ditangguhkan dari donor darah setelah menerima vaksin COVID-19? 

Silakan kunjungi https://www5.ha.org.hk/rcbts/news/covid19vaccination?lang=en untuk kebijakan 

penyaringan donor darah yang relevan 

Catatan Vaksinasi 

96. Apa itu "Catatan Vaksinasi Elektronik"? 

Pemerintah telah menyiapkan situs web (www.evt.gov.hk) untuk memfasilitasi publik dalam 

mengunduh catatan vaksinasi COVID-19 dan catatan ujinya sendiri dalam bentuk elektronik agar 

mudah disimpan dan ditampilkan dalam ponsel pintarnya. Individu yang telah divaksin melalui 

“Program Vaksinasi COVID-19” dapat mengunduh “catatan vaksinasi elektronik” secara langsung 

dari situs web setelah melakukan verifikasi identitas melalui "iAM Smart". 

Catatan: Terkait tata laksana "Pembaruan Pemerintah tentang catatan vaksinasi COVID-19", harap 

merujuk pada siaran pers yang relevan berikut. 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202109/24/P2021092400469.htm  

 

97. Bagaimana cara memeriksa nomor bets/lot vaksin yang saya terima? 

Nomor bets/lot vaksin tertera pada catatan vaksinasi Anda. 

98. Bisakah saya melaporkan catatan vaksinasi nonlokal saya kepada Pemerintah? 

Bisa, harap kunjungi https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/nonlocalvaccFAQs_ENG.pdf untuk 

membaca tanya-jawab umum yang relevan terkait informasi lebih lanjut tentang prosedur pelaporan 

catatan vaksinasi COVID-19 nonlokal. 

99. Saya adalah penduduk Hong Kong. Bisakah saya mengajukan permohonan ubah data 

pribadi di Catatan Vaksinasi COVID-19 saya sesuai dengan nama dan nomor paspor yang 

tertera di paspor saya untuk dengan tujuan untuk melakukan perjalanan? 

Catatan vaksinasi COVID-19 di Hong Kong untuk Penduduk Hong Kong didasarkan pada entri yang 

tertera di Kartu Identitas Hong Kong. Data pribadi yang tertulis di catatan vaksinasi harus sama 

dengan data yang tertulis di Kartu Identitas Hong Kong. Dengan demikian, menggunakan data di 

paspor untuk catatan vaksinasi tidak diperbolehkan. 

 

Informasi tanggal lahir dan jenis kelamin penerima vaksin beserta nama produsen vaksin telah 

ditambahkan ke dalam catatan vaksinasi COVID-19 yang diterbitkan oleh Pemerintah HKSAR sejak 

29 September dalam rangka mematuhi peraturan perjalanan (termasuk syarat vaksinasi) yang makin 

marak diterapkan oleh sejumlah yurisdiksi di luar negeri. Pembaruan yang relevan berlaku pada 

catatan versi fisik dan elektronik. Pemerintah telah menyusun rencana untuk memberikan catatan 

https://www.evt.gov.hk/index-en.html
https://www.info.gov.hk/gia/general/202109/24/P2021092400469.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/nonlocalvaccFAQs_ENG.pdf
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yang telah diperbarui kepada individu yang telah divaksinasi untuk memfasilitasi keperluan 

perjalanan publik. Untuk informasi lebih lengkap, harap kunjungi: 

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

Penduduk yang hendak melakukan perjalanan ke tempat di luar Hong Kong dianjurkan untuk 

memeriksa peraturan karantina masuk di tempat tujuan sebelum berangkat, termasuk syarat vaksinasi, 

dan pengumuman dengan keberlakuan terbaru yang dirilis oleh pemerintah setempat. 

 

100. Apabila saya menemukan kesalahan pada catatan vaksinasi (seperti tanggal lahir atau 

jenis kelamin), apa yang dapat saya lakukan? 

Individu yang telah divaksinasi dapat mengirimkan surel ke vacs@dh.gov.hk untuk meminta bantuan. 

Harap cantumkan nomor Referensi (Ref) di sisi bawah kiri catatan vaksinasi fisik di surel Anda. 

Apabila catatan vaksinasi fisik Anda tidak mencantumkan nomor referensi atau apabila Anda memilih 

untuk mengajukan pertanyaan melalui metode lain, Anda dapat meminta bantuan kepada Penyedia 

Layanan Vaksinasi Anda (misalnya Pusat Vaksinasi Masyarakat atau klinik yang relevan). 

 

101. Mengapa catatan vaksinasi saya berwarna hitam putih sedangkan catatan vaksinasi orang 

lain berwarna? Mengapa catatan vaksinasi fisik saya tidak mencantumkan nomor Referensi 

(Ref) di sisi kiri bawah? 

Karena setiap tempat vaksinasi dilengkapi oleh sistem komputer dan perlengkapan yang berbeda-

beda, sejumlah tempat vaksinasi memberikan catatan vaksinasi dalam warna hitam putih dan beberapa 

di antaranya tidak mencantumkan nomor referensi. Namun, hal ini tidak akan memengaruhi 

keakuratan dan kelengkapan catatan vaksinasi. Penerima vaksin dapat menyimpan catatan vaksinasi 

tanpa keraguan. 

 

Untuk mengetahui nomor referensi catatan vaksinasi, penerima vaksin dapat menggunakan aplikasi 

“LeaveHomeSafe” – fitur “Catatan Vaksinasi dan Uji Elektronik” untuk memindai kode QR yang 

tertera di catatan vaksinasi. 

 

102. Apa kegunaan kode QR di catatan vaksinasi? 

Kode QR yang dapat diverifikasi diberikan pada catatan vaksinasi dalam berbagai versi (mencakup 

catatan vaksinasi fisik/elektronik atau catatan vaksinasi nonlokal yang dilaporkan sendiri). Publik 

dapat menggunakan aplikasi seluler "LeaveHomeSafe" untuk memindai kode QR dalam angka 

menyimpan catatan vaksinasinya dan kode QR yang terkait di aplikasi seluler agar mudah ditemukan 

bilamana diperlukan. 

Pemerintah telah meluncurkan aplikasi seluler QR Code Verification Scanner untuk memfasilitasi staf 

rumah makan dan tempat yang dijadwalkan untuk memindai kode QR. Kode QR mengadopsi 

teknologi tanda tangan digital untuk memastikan bahwa data yang terkandung dalam kode QR tidak 

dapat diubah. Untuk informasi terperinci terkait aplikasi seluler QR Code Verification Scanner, harap 

kunjungi situs web Departemen Kebersihan Lingkungan dan Makanan. 

https://www.fehd.gov.hk/english/events/covid19/vaccination_record_app.html  

 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#records
mailto:vacs@dh.gov.hk
https://www.fehd.gov.hk/english/events/covid19/vaccination_record_app.html
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103. Mengapa catatan vaksinasi saya tidak muncul dengan benar di aplikasi seluler 

“LeaveHomeSafe” setelah menerima vaksinasi dosis kedua atau ketiga? 

Setelah menerima setiap dosis vaksinasi di Hong Kong, penerima vaksin akan menerima catatan 

vaksinasi fisik yang dilengkapi dengan kode QR yang dapat diverifikasi. Catatan tersebut berisi 

informasi vaksinasi terbaru yang Anda dapatkan di Hong Kong melalui Program Vaksinasi COVID-

19. 

Apabila Anda menggunakan aplikasi seluler “LeaveHomeSafe” untuk menyimpan catatan vaksinasi 

elektronik, harap perbarui aplikasi seluler ke versi terbaru (hanya versi 2.1.5 dan seterusnya yang 

mendukung tampilan tiga dosis catatan vaksinasi) dan pindai kode QR pada catatan vaksinasi 

fisik terbaru Anda. Harap diingat bahwa Anda harus menggunakan fitur "Catatan Vaksinasi 

Elektronik COVID-19", bukan fitur "Catatan Uji Elektronik COVID-19" untuk memindai catatan 

vaksinasi. 

 

104. Bagaimana caranya saya menampilkan catatan vaksinasi pada saat yang sama apabila 

saya menerima dosis pertama dan kedua di luar Hong Kong dan dosis ketiga di Hong Kong? 

Apabila Anda telah menerima vaksinasi di luar Hong Kong, Anda dapat melaporkan catatan vaksinasi 

nonlokal Anda kepada Pemerintah tanpa dipungut biaya. Catatan vaksinasi nonlokal yang telah 

dilaporkan tersebut dapat ditampilkan bersamaan dengan catatan vaksinasi lokal dalam bentuk 

elektronik. Untuk informasi lebih lengkap, harap baca  

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/nonlocalvaccFAQs_ENG.pdf. Setelah mendaftar di eHealth 

atau “iAM Smart”, Anda dapat menggunakan aplikasi seluler tersebut untuk mengunduh kode QR 

catatan vaksinasi lokal dan nonlokal. Untuk informasi terkait eHealth atau “iAM Smart”, harap 

merujuk pada https://www.ehealth.gov.hk/en/index.html  dan https://www.iamsmart.gov.hk/en/. 

 

Anda juga dapat melaporkan catatan vaksinasi nonlokal Anda di 18 Kantor Pos Hong Kong yang 

telah ditunjuk dan mendapatkan catatan vaksinasi elektronik yang telah dicetak beserta catatan 

vaksinasi lokal dengan bantuan petugas kantor pos tanpa dipungut biaya. Untuk melihat daftar Kantor 

Pos yang ditunjuk, harap merujuk pada 

https://gia.info.gov.hk/general/202109/14/P2021091400572_376512_1_1631609048825.pdf. Untuk 

alamat dan jam operasional, harap merujuk pada https://www.hongkongpost.hk/en/home/index.html  

 

Harap diingat bahwa catatan vaksinasi fisik beserta kode QR yang diterbitkan oleh Departemen 

Kesehatan hanya akan menampilkan catatan vaksinasi yang diberikan di Hong Kong, bukan catatan 

vaksinasi nonlokal Anda yang didaftarkan melalui pelaporan mandiri. 

 

Lebih banyak pertanyaan tentang vaksin COVID-19 

105. Apakah vaksin COVID-19 yang dipasok ke Hong Kong bersertifikat halal atau 

bersertifikat halal? 

Menurut informasi yang diberikan oleh Sinovac, vaksin CoronaVac yang dipasok ke Hong Kong 

bersertifikat halal. 

Menurut informasi yang diberikan oleh Fosun Pharma/BioNTech, saat ini belum ada sertifikat halal 

untuk vaksin Comirnaty yang dipasok ke Hong Kong. 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/nonlocalvaccFAQs_ENG.pdf
https://www.ehealth.gov.hk/en/index.html
https://www.iamsmart.gov.hk/en/
https://gia.info.gov.hk/general/202109/14/P2021091400572_376512_1_1631609048825.pdf
https://www.hongkongpost.hk/en/home/index.html
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106. Bagaimana strategi Pemerintah untuk pengadaan vaksin COVID-19? 

Pemerintah sebelumnya telah membuat pengumuman pada September 2020 bahwa mereka akan 

menggunakan strategi “dua arah” untuk mendapatkan vaksin guna melindungi dari COVID-19 bagi 

seluruh penduduk Hong Kong. Pemerintah di satu sisi telah bergabung dengan Fasilitas COVAX yang 

dipimpin oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan pada saat yang bersamaan secara langsung 

menandatangani perjanjian pembelian sebelumnya dengan masing-masing pengembang vaksin untuk 

mendapatkan pasokan vaksin yang lebih besar pada waktu yang lebih awal. Tujuan penandatanganan 

perjanjian pembelian di muka adalah untuk memesan vaksin di muka yang memiliki peluang 

keberhasilan lebih tinggi bagi warga Hong Kong, meskipun vaksin tersebut masih dalam proses 

pengembangan dan belum mendapatkan persetujuan penuh dari otoritas pengawas setempat terkait.  

107. Apakah jenis vaksin COVID-19? 

Vaksin COVID-19 dikembangkan terutama dari empat platform teknologi yang berbeda, termasuk 

subunit inaktif, vektor virus, asam nukleat, dan protein. Pemerintah telah berkonsultasi dengan Joint 

Scientific Committee on Emerging and Zoonotic Diseases dan Scientific Committee on Vaccine 

Preventable Diseases (Komite Ilmiah Bersama untuk Penyakit yang Muncul dan Zoonotik dan Komite 

Ilimaih untuk Penyakit yang Dapat Dicegah Vaksin) di bawah Departemen Kesehatan (daftar 

keanggotaan komite dapat ditemukan di situs web Pusat Perlindungan Kesehatan: 

www.chp.gov.hk/en/static/24002.html) dan empat ahli Pemerintah dalam upaya antiepidemi terkait 

platform teknologi di atas dan calon vaksin dari masing-masing platform teknologi yang pada dasarnya 

telah memasuki uji klinis fase 3. Para ahli berpandangan bahwa setiap platform teknologi memiliki 

kelebihannya masing-masing. Para ahli juga memahami bahwa Pemerintah harus mendapatkan calon 

vaksin yang dikembangkan dari produsen vaksin yang berbeda dan dari platform teknologi yang 

berbeda. Platform ini juga harus menyediakan dosis yang cukup sehingga mencakup setidaknya dua 

kali populasi Hong Kong, dengan tujuan untuk mendiversifikasi risiko dan memastikan pasokan vaksin 

yang cukup untuk seluruh populasi Hong Kong. 

108. Bagaimana Pemerintah memastikan vaksin yang diterima publik aman dan efektif? 

Untuk memastikan keamanan, kemanjuran, dan mutu vaksin, semua vaksin harus memenuhi prosedur 

yang relevan terlebih dahulu, termasuk penyelesaian uji klinis fase 3 dan mendapatkan persetujuan 

(termasuk penggunaan darurat) oleh otoritas pengawas obat di tempat di luar Hong Kong dan disahkan 

oleh Sekretaris Pangan dan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

(Penggunaan Vaksin) (Cap. 599K) penggunaan vaksin COVID-19 yang relevan di Hong Kong dalam 

situasi darurat untuk program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Karena persaingan global 

untuk memperoleh vaksin sangat ketat, pasokan pada tahap awal juga akan ketat. Pemerintah di satu 

sisi akan bernegosiasi dengan pengembang vaksin untuk pengiriman vaksin lebih awal ke Hong Kong 

melalui perjanjian pembelian sebelumnya dengan pengembang vaksin; dan di sisi lain, dengan 

memperhatikan bukti ilmiah dan data klinis terkini, terus berkonsultasi dengan para ahli untuk 

menyelesaikan pengaturan rinci program vaksinasi, agar masyarakat dapat menerima vaksinasi sedini 

mungkin. 

109. Bagaimana peraturan dan pemantauan vaksin COVID-19?  

Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Penggunaan 

Vaksin) (Cap. 599K) (Peraturan). Berdasarkan Peraturan, Sekretaris Pangan dan Kesehatan (Sekretaris) 

dapat mengesahkan vaksin COVID-19 untuk penggunaan tertentu yang pada dasarnya merupakan 

program vaksinasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Sebelum otorisasi vaksin, Sekretaris harus 

mengikuti saran dari panel penasihat yang telah mempertimbangkan keamanan, kemanjuran, dan mutu 

vaksin. Di antara persyaratan lainnya, vaksin juga harus memiliki persetujuan penggunaan yang 

diberikan oleh otoritas pengawas obat di tempat di luar Hong Kong atau Organisasi Kesehatan Dunia. 

Peraturan tersebut juga menetapkan bahwa Sekretaris Pangan dan Kesehatan harus memiliki 

http://www.chp.gov.hk/en/static/24002.html
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mekanisme untuk memantau setiap kejadian ikutan yang terjadi pada penerima terkait pemberian 

vaksin.  

Departemen Kesehatan (DH) memiliki mekanisme yang telah ditetapkan untuk menindaklanjuti setiap 

laporan reaksi obat yang buruk (termasuk vaksin) yang diterima. Selama ini, DH memiliki sistem 

farmakovigilans, dan melakukan penilaian kausalitas pada laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

(khususnya kejadian ikutan yang serius) yang diterima dari perdagangan obat-obatan dan para ahli 

perawatan kesehatan. Laporan tersebut akan dinilai untuk memastikan apakah terkait dengan vaksinasi. 

DH juga memantau penilaian keamanan dan kemanjuran terbaru yang diterbitkan oleh otoritas 

pengawas obat di negara maju dan yurisdiksi negara maju serta referensi yang diumumkan oleh 

Organisasi Kesehatan Dunia. Jika risiko vaksin dianggap lebih besar daripada manfaatnya, DH akan 

mengambil tindakan yang sesuai termasuk rujukan informasi yang relevan ke Dewan Penasihat untuk 

ditinjau dan dipertimbangkan tentang perlunya mencabut otorisasi vaksin. Rekomendasi pencabutan 

otorisasi akan diberikan kepada Sekretaris Pangan dan Kesehatan untuk dipertimbangkan. Terkait 

dengan kemungkinan dampak buruk setelah imunisasi vaksin COVID-19, DH akan melakukan 

pemantauan sesuai dengan peraturan dan merujuk pada mekanisme yang berlaku, dengan tetap menjaga 

tingkat kewaspadaan yang sama untuk pengendalian. 

110. Apa itu Dana Ganti Rugi untuk Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dengan Vaksin COVID-

19 (Dana AEFI)? 

Dana KIPI bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan kepada individu yang memenuhi syarat 

yang memiliki bukti mengalami kejadian ikutan tidak terduga yang serius (SAE) (termasuk kematian 

dan cedera serius) yang terkait dengan vaksin COVID-19. Untuk rinciannya, silakan lihat 

(https://www.covidvaccine.gov.hk/en/AEFI_Fund). 

111. Mereka yang menderita kejadian ikutan yang serius akan menerima pembayaran 

sekaligus dengan Dana AEFI? 

Semua SAE harus dilaporkan oleh ahli kesehatan melalui platform 

(https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/healthcare_providers/adr_reporting/index.html) 

Departemen Kesehatan. Setelah laporan yang muncul dari SAE diterima, Komite Ahli Penilaian 

Kejadian Klinis pasca Imunisasi COVID-19 (https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part3)akan 

melakukan penilaian kausalitas. Individu yang terkena dampak akan memenuhi syarat untuk 

pembayaran sekaligus dengan tingkat yang sesuai dengan kejadian dengan Dana jika dua kondisi di 

bawah ini terpenuhi - 

1.  ada sertifikasi oleh praktisi medis terdaftar dari SAE; dan 

2.  Hasil evaluasi Komite Ahli tidak boleh mengesampingkan bahwa kejadian tersebut tidak terkait 

dengan pemberian vaksin berdasarkan Program Vaksinasi COVID-19 Pemerintah. 

112. Berapa jumlah maksimal pembayaran Dana AEFI? Bagaimana jumlah tersebut ditarik? 

Tingkat pembayaran maksimal untuk kasus fatal dan cedera telah disusun dengan merujuk pada jumlah 

kompensasi berdasarkan Undang-undang Kompensasi Karyawan (Cap. 282). 

Pembayaran untuk kematian terkait kejadian ikutan serius yang terdaftar 

Usia individu yang meninggal 

(per tanggal dosis terakhir vaksinasi) 

Jumlah pembayaran 

(per individu) 

di bawah 40 $2,500,000 

https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/healthcare_providers/adr_reporting/index.html
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part3
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Usia individu yang meninggal 

(per tanggal dosis terakhir vaksinasi) 

Jumlah pembayaran 

(per individu) 

40 atau lebih $2,000,000 

 

Pembayaran untuk cedera terkait kejadian ikutan serius yang terdaftar 

Usia individu yang cedera 

(per tanggal dosis terakhir vaksinasi) 

Jumlah pembayaran maksimal 

(per individu) 

di bawah 40 $3,000,000 

40 atau lebih $2,500,000 

 

113. Apakah ada batasan waktu pengajuan klaim ke Dana AEFI? 

Klaim ke Dana KIPI harus dilakukan dalam waktu dua tahun setelah vaksinasi dari dosis terakhir 

vaksin. 

114. Jika penggugat telah menerima pembayaran dari Dana AEFI, apakah ia bisa meminta 

bantuan hukum atas ganti rugi atau kerugian terhadap produsen vaksin? 

Menerima pembayaran dari Dana tidak akan mempengaruhi hak individu untuk mencari bantuan hukum 

atas ganti rugi atau kerugian terhadap produsen vaksin. Penggugat masih dapat melakukan tindakan 

perdata terhadap siapa pun yang bertanggung jawab atas cedera tubuh. Namun, penggugat tidak dapat 

menerima ganti rugi ganda. Jika penggugat menerima kompensasi sebagaimana diputuskan di 

pengadilan, jumlah yang sebelumnya dia terima dari Dana AEFI akan dihapus dari putusan pengadilan. 

115. Bagaimana jika saya memiliki pertanyaan lain tentang pengaturan Program Vaksinasi 

COVID-19? 

Untuk pertanyaan, hubungi hotline di 3142 2366. 

Tindakan kesehatan masyarakat lainnya 

116. Dengan penyebaran vaksin COVID-19, apakah masih diperlukan tindakan kesehatan 

masyarakat seperti penggunaan masker, jarak sosial, dll?  

Ya. Intervensi non-farmasi (NPI) perlu dilanjutkan, termasuk menjaga jarak sosial, kebersihan tangan 

yang baik, dan mengenakan masker di depan umum, untuk mengurangi risiko penularan virus. 

Vaksin akan membantu mengurangi jumlah orang yang jatuh sakit. Banyak negara telah memulai 

kampanye vaksinasi massal menggunakan vaksin COVID-19 yang baru disetujui. Sebuah studi yang 

diterbitkan dari Israel menunjukkan bahwa vaksinasi massal dengan BNT162b2 dapat mengurangi 

infeksi simtomatik, rawat inap, dan infeksi serius di antara mereka yang divaksinasi. 

Namun, tidak ada cukup informasi dari studi ilmiah untuk mengetahui seberapa banyak vaksin 

mengurangi penularan infeksi dan berapa banyak orang yang perlu divaksinasi untuk mencapai 

kekebalan kelompok. Seiring waktu, semakin banyak data tentang efek vaksinasi massal yang mungkin 

muncul. 
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Sebaliknya, tindakan seperti cuci tangan, masker, dan jarak sosial terbukti mengurangi penularan. 

Oleh karena itu pada saat ini, kombinasi NPI dan vaksinasi akan memberikan perlindungan terbaik 

terhadap virus. 

117. Apakah tindakan yang ada seperti mengenakan alat pelindung diri (PPE) lengkap di 

antara staf layanan kesehatan masih akan diperlukan bagi mereka yang divaksinasi? 

Petugas kesehatan mungkin melakukan kontak rutin dengan pasien sakit parah yang memiliki viral load 

lebih tinggi. Petugas kesehatan mungkin juga memiliki kontak dengan pasien rentan yang memiliki 

sistem kekebalan yang lemah. 

Saat ini masih dipelajari sejauh mana kemampuan vaksin COVID-19 untuk mencegah penularan infeksi 

kepada orang lain. 

Oleh karena itu, petugas layanan kesehatan harus tetap mematuhi tindakan pencegahan dan 

pengendalian infeksi penuh dalam pengaturan klinis termasuk PPE, kebersihan yang baik, dll. 

118. Apakah tindakan yang ada seperti pengujian atau karantina masih diperlukan bagi 

mereka yang divaksinasi tetapi kemudian terpapar dari individu yang terkena? 

Silakan lihat Tindakan Relaksasi Setelah Vaksinasi di 

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

119. Bisakah bukti vaksinasi atau kekebalan digunakan untuk tujuan perjalanan? 

Masalah ini sedang aktif diperdebatkan di seluruh dunia. 

Ketika situasi global berkembang, dengan munculnya (varian) yang lebih baru dan lebih menular tetapi 

juga meningkatkan tingkat vaksinasi di beberapa negara, SAR Pemerintah Hong Kong akan terus 

memantau perkembangan dan akan mengubah persyaratan yang sesuai. ditunjukkan oleh data ilmiah 

yang lebih baru dan rekomendasi kesehatan masyarakat. 

120. Apakah vaksin COVID-19 yang ada efektif mencegah penularan dan tantangan yang 

ditimbulkan oleh munculnya varian? 

Terdapat beberapa bukti awal tentang efek vaksinasi dalam mencegah penularan dan tantangan yang 

ditimbulkan oleh munculnya varian COVID-19 saat ini. 

Hong Kong memiliki persyaratan pengujian dan karantina yang sangat ketat untuk wisatawan yang 

masuk.  

Kombinasi intervensi non-farmasi (NPI) dengan vaksinasi akan memungkinkan perlindungan maksimal 

terhadap virus. Perlu melanjutkan strategi kesehatan masyarakat tentang NPI, termasuk jarak sosial, 

kebersihan tangan yang baik, dan penggunaan masker di tempat umum, untuk mengurangi risiko 

penularan. 

NPI harus tetap diikuti oleh individu yang divaksinasi, maupun yang belum divaksinasi. Setiap 

perubahan pada NPI harus dipantau dengan hati-hati, dan ditinjau dengan meningkatkan cakupan 

vaksinasi. 

121. Apakah konsumsi alkohol melemahkan sistem kekebalan kita? 

Alkohol adalah zat beracun dengan efek langsung dan tidak langsung pada berbagai organ dan sistem 

tubuh. Konsumsi alkohol, terutama dalam jumlah besar, melemahkan sistem kekebalan dan membuat 

peminum lebih rentan terhadap infeksi. Penelitian telah mendokumentasikan adanya peningkatan risiko 

infeksi saluran pernapasan yang parah karema minum minuman beralkohol, termasuk pneumonia. 
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Dalam perang melawan COVID-19, masyarakat diimbau untuk menjalani gaya hidup sehat dan 

menahan diri untuk tidak minum minuman beralkohol untuk kesehatan yang lebih baik dan sistem 

kekebalan yang lebih kuat. 

Mitos dan fakta tentang vaksin 

Menghilangkan mitos tentang vaksin COVID-19 

122. Vaksin COVID-19 tidak aman karena dikembangkan dan diuji dengan cepat? 

Situasi COVID-19 memerlukan tanggap darurat. Ini bukan berarti setiap protokol keamanan atau 

pengujian telah dilewati. Meskipun proses pengembangan telah dipercepat karena tingginya kebutuhan 

akan vaksin, tidak ada jalan pintas yang diambil. Memang sudah banyak perkembangan teknologi yang 

memungkinkan vaksin dikembangkan jauh lebih cepat. Semua bahan dalam vaksin, serta vaksin itu 

sendiri, telah diperiksa dan dipantau sepenuhnya untuk memastikan keamanannya. 

123. Vaksin mRNA untuk COVID-19 akan mengubah DNA manusia? 

mRNA tidak memasuki inti sel dan tidak mempengaruhi DNA kita juga. Vaksin mRNA mengajari sel 

kita bagaimana membuat protein (atau sepotong protein) yang memicu respons imun. Respons imun 

itulah yang melindungi kita dari infeksi jika virus yang sebenarnya memasuki tubuh kita. 

124. Banyak orang sembuh dari infeksi COVID-19 sehingga kita tidak membutuhkan vaksin? 

COVID-19 merupakan penyakit mematikan yang dapat menyebabkan penyakit parah – dan juga 

konsekuensi jangka panjang yang belum sepenuhnya kita pahami. Vaksin COVID-19 telah dibuat untuk 

mengurangi kematian dan penyakit parah. Meskipun persentase orang sembuh dari COVID-19 tinggi, 

beberapa orang mengalami penyakit parah atau bahkan meninggal. Sebagian orang juga terkena virus 

tetapi tidak pernah mengalami gejala, dan mungkin menularkan virus ke orang lain bahkan ketika gejala 

tidak ada. Ketika Anda memilih untuk divaksinasi, Anda tidak hanya melindungi diri Anda tetapi juga 

anggota keluarga Anda dan orang-orang di sekitar Anda dari kemungkinan kematian dan penyakit parah 

yang disebabkan oleh COVID-19. 

125. Vaksin COVID-19 dapat mengontrol populasi melalui pelacakan microchip atau 

menanamkan sesuatu di otak manusia? 

Semua bahan dalam vaksin serta vaksin itu sendiri diuji dan diverifikasi secara menyeluruh. Ada 

beberapa klaim palsu bahwa vaksin COVID-19 akan menggunakan teknologi implan mikrochip suntik 

untuk melacak pergerakan manusia atau bahkan mengontrol fungsi tubuh melalui menara ponsel 5G. 

Ini salah. Vaksin COVID-19 tidak akan melacak orang atau mengumpulkan informasi pribadi ke dalam 

database. 

126. Angka kematian lebih tinggi dari biasanya setelah divaksinasi dengan vaksin Comirnaty 

(BioNTech)? 

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Komite Penasihat Global Organisasi Kesehatan Dunia tentang 

Keamanan Vaksin bahwa setelah meninjau kematian yang dilaporkan di Eropa dan dalam database 

global WHO, laporan tersebut dianggap sejalan dengan perkiraan semua penyebab angka kematian dan 

penyebab kematian pada sub-populasi orang tua yang lemah. Tidak ada peningkatan angka kematian 

yang tidak terduga atau tidak diinginkan setelah orang tua yang lemah divaksinasi dengan vaksin 

BioNTech COVID-19, dan pemberian vaksin tersebut masih dianggap bermanfaat bagi orang tua. 

127. Tidak ada data studi klinis yang menunjukkan kemanjuran vaksin Comirnaty(BioNTech)? 
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Sebuah uji klinis besar menunjukkan bahwa vaksin Comirnaty(BioNTech) efektif mencegah COVID-

19 pada orang-orang dari usia 16 tahun. Studi ini menunjukkan pengurangan 95% dalam kasus COVID-

19 yang bergejala. 

128. Vaksin Comirnaty (BioNTech) bekerja segera setelah vaksinasi? 

Setelah vaksinasi Comirnarty (BioNTech), antibodi membutuhkan waktu untuk berkembang di dalam 

tubuh dan menawarkan perlindungan dari COVID-19.  

129. 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. 

130. Vaksin COVID-19 Sinovac langsung bekerja setelah vaksinasi? 

Vaksin COVID-19 Sinovac diberikan dalam dua rangkaian dosis. Anda mungkin mendapatkan 

perlindungan dari dosis pertama, dan dosis kedua akan memberi Anda perlindungan terbaik terhadap 

virus.  

131. Vaksin COVID-19 dapat membuat saya sakit dengan COVID-19? 

Vaksin Sinovac and Comirnaty (BioNTech) tidak mengandung virus hidup penyebab COVID-19. Ini 

berarti bahwa vaksin COVID-19 tidak dapat membuat Anda sakit dengan COVID-19. 

132. Lansia tidak lebih membutuhkan vaksinasi COVID-19? 

Lansia lebih membutuhkan vaksinasi COVID-19 karena mereka lebih rentan terhadap komplikasi dan 

kematian jika terinfeksi. 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), orang berusia 60 tahun ke atas berisiko lebih tinggi 

terkena penyakit serius. Komplikasi yang menyebabkan kematian dapat mencakup kegagalan 

pernapasan, sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS), sepsis dan syok septik, tromboemboli, 

kegagalan multiorgan, termasuk cedera jantung, hati, atau ginjal. 

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat, orang dewasa yang 

lebih tua lebih mungkin mengalami sakit parah akibat COVID-19. Lebih dari 81% kematian akibat 

COVID-19 terjadi pada orang yang berusia di atas 65 tahun. Menurut data dari 6 hingga 16 November 

2021, dibandingkan dengan mereka yang berusia 18-29 tahun, tingkat kematiannya 65 kali, 150 kali, 

dan 370 kali lebih tinggi. pada orang yang masing-masing berusia 65-74 tahun, 75-84 tahun, dan 85 

tahun atau lebih. 

Di Hong Kong, proporsi kematian di antara kasus COVID-19 meningkat seiring bertambahnya usia. 

Untuk 213 kasus fatal (per 30 November 2021), sebagian besar (93%) menyerang lansia berusia 60 

tahun ke atas. 

133. Orang dengan penyakit kronis tidak lebih membutuhkan vaksinasi COVID-19? 

Orang dengan penyakit kronis lebih membutuhkan vaksinasi COVID-19 karena mereka lebih rentan 

terhadap komplikasi dan kematian jika terinfeksi. 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), orang dengan masalah medis mendasar seperti tekanan 

darah tinggi, masalah jantung dan paru-paru, diabetes, obesitas atau kanker, berisiko lebih tinggi 

terkena penyakit serius. Komplikasi yang menyebabkan kematian dapat mencakup kegagalan 
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pernapasan, sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS), sepsis dan syok septik, tromboemboli, 

dan/atau kegagalan multiorgan, termasuk cedera jantung, hati, atau ginjal. 

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat, risiko COVID-19 yang 

parah (misalnya, yang memerlukan rawat inap/perawatan intensif/ventilator atau kematian) meningkat 

seiring meningkatnya jumlah kondisi medis yang mendasari pada seseorang. 

134. Vaksin COVID-19 lebih berbahaya daripada infeksi COVID-19? 

COVID-19 adalah penyakit yang mengancam jiwa tidak hanya dapat mematikan, tetapi juga dapat 

memiliki konsekuensi jangka panjang. Mendapatkan vaksinasi jauh lebih aman dan bermanfaat 

daripada terinfeksi COVID-19. 

Vaksinasi secara efektif melindungi orang dari penyakit serius dan kematian akibat COVID-19. Baik 

vaksin Comirnaty maupun CoronacVac COVID-19 sangat efektif dalam melindungi dari penyakit 

parah dan kematian akibat infeksi COVID-19 dengan efektivitas vaksin di atas 80%. 

Di Hong Kong, lebih dari 9 juta dosis vaksin COVID-19 telah diberikan hingga akhir November 2021. 

Comirnaty dan CoronaVac dapat menyebabkan kejadian ikutan, tetapi tidak semua orang 

mengalaminya. Secara umum, efek samping yang umum biasanya ringan dan sementara. Sebagian 

mungkin mengalami efek samping yang lebih parah, tetapi secara umum jarang terjadi. Contoh kejadian 

ikutan yang sangat umum yang dapat mempengaruhi lebih dari 1 dari 10 orang antara lain nyeri di 

tempat suntikan, sakit kepala, dan kelelahan. 

135. Apakah vaksin Comirnaty mengandung bahan feromagnetik atau logam, atau grafena 

oksida? 

Vaksin Comirnaty merupakan salah satu vaksin COVID-19 yang diizinkan berdasarkan Peraturan 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Penggunaan Vaksin) (Cap. 599K) karena telah memenuhi 

kriteria keamanan, efikasi, dan kualitas untuk digunakan secara darurat di Hong Kong. Telah 

dikonfirmasi bahwa vaksin Comirnaty tidak mengandung komponen logam apa pun atau grafena 

oksida, harap lihat Tanya Jawab Umum 49 tentang komposisi vaksin Comirnaty. Selain itu, DH akan 

terus memantau penilaian keamanan dan efikasi vaksin COVID-19 terbaru yang diterbitkan oleh 

otoritas pengawas obat di negara dan yurisdiksi maju serta referensi yang diumumkan secara resmi 

oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Diketahui bahwa Komisi Eropa telah membahas permasalahan 

serupa dan telah menyatakan bahwa bahan-bahan tersebut tidak tercantum dalam komposisi vaksin. 

 

Memahami vaksin: fakta dan mitos 

136. Kekebalan alami lebih sehat dan efektif dibandingkan kekebalan yang disebabkan oleh 

vaksin? 

Vaksinasi adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah penyakit. Risiko tertular virus itu sendiri jauh 

lebih tinggi dibandingkan risiko terkena virus. Secara total, vaksin diperkirakan menyelamatkan antara 

2 dan 3 juta jiwa setiap tahun. Vaksin mengurangi risiko terkena penyakit dengan bekerja bersama 

pertahanan alami tubuh Anda untuk membangun perlindungan. 

Saat kita divaksinasi, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar 

kita. 

137. Penyakit menyebabkan bahaya yang lebih kecil dibandingkan vaksin? 

Seperti obat lainnya, vaksin dapat menyebabkan efek samping. Efek samping ini biasanya ringan dan 

sementara, seperti lengan sakit atau demam ringan. Efek samping yang lebih serius mungkin saja 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/faq#FAQ_B1
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terjadi, tetapi sangat jarang. Harap diingat, Anda jauh lebih mungkin terluka parah karena penyakit yang 

dapat dicegah dengan vaksin dibandingkan karena vaksin. 

138. Vaksin mengandung bahan beracun? 

Vaksin mengandung berbagai bahan agar tetap aman dan efektif. Banyak bahan telah digunakan selama 

beberapa dasawarsa dengan miliaran dosis vaksin. Setiap komponen vaksin memiliki tujuan tertentu, 

dan setiap bahan diuji dalam proses pembuatannya. Semua keamanan bahan vaksin telah disahkan. 

139. Vaksin dapat melemahkan sistem kekebalan saya? 

Vaksinasi adalah cara yang sederhana, aman, dan efektif untuk melindungi orang dari penyakit 

berbahaya sebelum mereka terpapar. Faktanya, vaksin menggunakan mekanisme pertahanan alami 

tubuh Anda untuk membangun ketahanan terhadap infeksi tertentu dan memperkuat sistem kekebalan 

Anda. 

140. Untuk semua vaksin, apakah saya dapat diimunisasi seumur hidup hanya dengan satu 

suntikan? 

Beberapa vaksin hanya membutuhkan satu dosis untuk memberikan perlindungan seumur hidup. 

Namun, kebanyakan vaksin akan membutuhkan lebih dari satu dosis (yaitu dengan dosis kedua, atau 

dosis ketiga, selang beberapa bulan). Selain program utama “dosis ganda” yang disebutkan di atas, 

beberapa vaksin bahkan mungkin mengharuskan penerima menerima “dosis penguat” setelah jangka 

waktu tertentu (misalnya, satu tahun, atau beberapa tahun setelahnya). 

141. Semua vaksin harus disimpan pada suhu kamar? 

Vaksin harus disimpan dalam kondisi seperti yang direkomendasikan oleh produsen. Setiap vaksin 

memiliki persyaratan penyimpanan dan umur simpan khusus, yang akan ditampilkan pada label. 

142. Setiap jenis vaksin cocok untuk semua orang? 

Produk vaksin akan memiliki indikasi tersendiri; dan populasi sasaran tertentu. Bagi mereka yang cocok 

untuk divaksinasi, mereka harus menerima vaksin tepat waktu, dan sesuai jadwal. 

143. Vaksin flu dapat membantu mencegah infeksi COVID-19? 

Vaksin flu dan vaksin COVID-19 tidak sama. Vaksin flu tidak akan mencegah COVID-19, tetapi 

akan mengurangi risiko terkena influenza dan COVID-19 pada saat yang bersamaan. Hal ini dapat 

menghindarkan Anda dari penyakit yang lebih parah. 

144. Semua kejadian ikutan yang terjadi setelah vaksinasi disebabkan oleh vaksin? 

Ketika kejadian ikutan berkembang segera setelah vaksinasi, orang mungkin cenderung menyalahkan 

vaksin. Namun beberapa gejala atau penyakit juga dapat terjadi secara kebetulan setelah vaksinasi dan 

tidak terkait dengan vaksin. Oleh karena itu, tidak semua kejadian ikutan setelah vaksinasi disebabkan 

oleh vaksin. 


