(Bahasa Indonesia version)

Pertanyaan yang Sering diajukan
mengenai Skema Subsidi Vaksinasi

Vaksinasi Influenza Musiman
Vaksinasi Pneumococcus

1. Apa itu Skema Subsidi Vaksinasi (VSS)?
Untuk mencegah influenza musiman dan komplikasinya, Pusat Perlindungan
Kesehatan terus menerapkan VSS pada tahun 2020/21 untuk mendorong
penduduk Hong Kong untuk mendapatkan vaksinasi influenza musiman (SIV)
bersubsidi dari Pemerintah.

a) Kelompok yang memenuhi syarat:
Wanita hamil
Orang berusia 50 tahun ke atas
Anak-anak berusia antara 6 bulan dan kurang dari 12 tahun, atau anak-anak
berusia 12 tahun ke atas yang belajar di sekolah dasar di Hong Kong
Penyandang disabilitas intelektual
Penerima Tunjangan Disabilitas
Penerima tarif standar “100% difabel” atau “membutuhkan bantuan konstan”
di bawah Skema Bantuan Kesejahteraan Sosial Komprehensif (CSSA)

b) Rincian subsidi:
Orang yang memenuhi syarat berhak menerima SIV dari dokter swasta
yang bergabung dengan VSS dengan subsidi sebesar HK$240 per dosis.
Anak-anak berusia kurang dari 9 tahun yang memenuhi syarat dan belum
pernah mendapatkan SIV sebelumnya berhak untuk mendapatkan 2 dosis
SIV dengan subsidi.
Selain itu, penduduk Hong Kong berusia 65 tahun ke atas yang belum
pernah mendapatkan vaksinasi pneumococcus (PV ) sebelumnya dapat
mendapatkan PV bersubsidi sepanjang tahun. Menurut VSS 2020/21,
tingkat subsidi telah ditingkatkan menjadi $300 per dosis vaksin
polisakarida pneumococcus 23-valen dan $760 per dosis vaksin konjugat
pneumococcus 13-valen. Manula perlu mendiskusikan vaksin yang sesuai
dengan dokter yang menanganinya.

2. Dokumen identitas jenis apa yang diterima di bawah
Skema Subsidi Vaksinasi?

Pindai untuk rinciannya

3. Jika seseorang tidak dapat menandatangani
formulir “Persetujuan Menggunakan Subsidi Vaksinasi”,
apakah ia dapat menggunakan subsidi tersebut?
Jika seseorang tidak dapat menandatangani formulir, ia dapat
membubuhkan sidik jari di tempat tanda tangan untuk menunjukkan
bahwa ia setuju untuk menggunakan subsidi Pemerintah untuk layanan
vaksinasi. Proses ini perlu disaksikan oleh satu orang dewasa (misalnya,
staf organisasi kesehata) yang harus mencantumkan nama, nomor Kartu
Identitas Hong Kong dan juga menandatangani “Persetujuan
Menggunakan Subsidi Vaksinasi”.

4. Apakah saya memenuhi syarat untuk mendapatkan
vaksinasi influenza musiman bersubsidi jika saya berusia 50
tahun dan tinggal di Hong Kong dengan visa kerja yang
diterbitkan oleh Departemen Imigrasi Hong Kong?
Ya, orang berusia 50 tahun ke atas tahun ini memenuhi syarat untuk
mendapatkan vaksinasi influenza bersubsidi di bawah VSS, dengan syarat
bahwa visa kerja yang diterbitkan oleh Departemen Imigrasi Hong Kong
masih berlaku pada hari vaksinasi. Mohon bawa serta Kartu Identitas Hong
Kong Anda kepada dokter yang terdaftar dalam VSS untuk memeriksa
pemenuhan syarat.

5. Di mana orang yang memenuhi syarat dapat mendapatkan
vaksinasi influenza bersubsidi? Apakah orang yang mendapatkan
subsidi atau orang tua/walinya perlu membayar biaya apapun?
Hanya dokter yang terdaftar dalam VSS yang dapat memberikan vaksinasi
bersubsidi. Dokter yang terdaftar dapat mengenakan biaya layanan
setelah mengurangi jumlah yang disubsidi oleh Pemerintah, sedangkan
dokter tertentu mungkin tidak mengenakan biaya. Dokter yang terdaftar
juga dapat menampilkan logo VSS dan poster harga pada klinik mereka.
Anda / orang tua dapat menghubungi klinik untuk memeriksa apakah
perlu membuat janji temu dan membayar biaya layanan. Mohon bawa
serta catatan vaksinasi ( jika ada) dan dokumen identitas yang
menunjukkan status kependudukan Hong Kong.

“Daftar dokter yang berpartisipasi dalam VSS”

“Cara mencari dokter yang berpartisipasi dalam VSS”

6. Apakah institusi dan grup komunitas mengorganisir
kegiatan vaksinasi di luar klinik?
Ya. Organisasi atau grup komunitas dalam
mengatur aktivitas vaksinasi untuk menyediakan
SIV dan/atau PV bersubsidi bagi grup yang
memenuhi syarat di tempat yang bukan berupa
klinik, contohnya, insitusi yang melayani etnis
minoritas, sekolah, tempat kerja, dll.
Pihak yang mengorganisir dapat memilih dokter
swasta
yang
terdaftar
dalam
VSS
untuk
menyediakan layanan penjangkauan vaksinasi.

Pihak yang tertarik dapat merujuk pada
“Panduan tentang Cara Mengatur Aktivitas
Vaksinasi di Tempat Non-Klinik menurut VSS”.

Untuk rincian
Skema:

Semua kode QR akan diarahkan ke
dokumen / informasi dalam bahasa Inggris

