
(Bahasa Indonesia version)

Pertanyaan yang Sering 
Ditanyakan tentang Skema Sub-

sidi Vaksinasi

2022/23

Vaksinasi Influenza Musiman

Vaksinasi Pneumokokus

Apa itu Skema Subsidi Vaksinasi (VSS)?1. 

Untuk mencegah penyakit in�uenza dan pneumokokus musiman, Pusat Perlindun-
gan Kesehatan terus menerapkan VSS pada 2022/23 untuk mendorong penduduk 
Hong Kong menerima vaksinasi in�uenza musiman (SIV) dan vaksinasi pneumokok-
us (PV) dengan subsidi dari Pemerintah.

◆  Wanita hamil
◆  Orang berusia 50 tahun atau lebih
◆  Anak-anak dan remaja usia antara 6 bulan dan kurang dari 18 tahun, atau mereka     
    yang berusia 18 tahun atau lebih tetapi belajar di sekolah menengah di Hong Kong.
◆  Penyandang disabilitas intelektual
◆  Penerima Tunjangan Cacat
◆  Penerima tarif standar "100% cacat" atau "memerlukan kehadiran konstan" di 
     bawah Skema Bantuan Jaminan Sosial Komprehensif (CSSA)

◆  Orang berusia 65 tahun ke atas

A. Grup yang memenuhi syarat:

Vaksinasi in�uenza musiman

Vaksinasi pneumokokus



Hanya dokter yang terdaftar  di  VSS yang dapat memberik an vaksinasi 
bersubsidi .  Dokter yang terdaftar  dapat membebank an biaya layanan 
setelah dikurangi jumlah yang disubsidi  oleh Pemerintah,  beberapa 
dokter mungkin t idak mengenak an biaya apa pun.
Dokter yang terdaftar  juga memajang logo VSS dan poster harga di 
k l inik merek a.  Anda /  Orang Tua dapat menghubungi k l inik untuk 
memeriksa apak ah perlu membuat janj i  dan biaya layanan.  Harap bawa 
catatan vaksinasi  ( j ik a ada) dan dokumen identitas yang menunjukk an 
status penduduk Hong Kong.

B. Detail Subsidi:

Di mana orang yang memenuhi syarat dapat menerima vaksina-
si influenza bersubsidi? Apakah orang yang disubsidi atau 
orang tua / wali mereka perlu membayar biaya?

2. 

“Cara mencari dokter 
yang berpartisipasi 

yang terdaftar di VSS”

“Daftar dokter 
yang berpartisipasi 

dalam VSS”

Orang yang memenuhi syarat berhak menerima SIV dari dokter swasta 
yang terdaftar di VSS dengan subsidi HK$260 per dosis.  Anak usia 
kurang dari 9 tahun yang memenuhi syarat dan belum pernah meneri-
ma SIV sebelumnya berhak menerima 2 dosis SIV dengan subsidi.
 
Selain itu, penduduk Hong Kong berusia 65 tahun ke atas yang memenu-
hi syarat dapat menerima PV sepanjang tahun dengan subsidi.  Berdasar-
kan VSS 2022/23, subsidi satu dosis vaksin polisakarida pneumokokus 
23-valent (23vPPV ) adalah HK$400 sedangkan vaksin konjugat 
pneumokokus 13-valen (PCV13) adalah HK$800. Lansia harus berdiskusi 
dengan dokter yang merawat mereka tentang rejimen vaksinasi yang 
sesuai.



Ya. Organisasi atau kelompok masyarakat dapat 
mengatur kegiatan vaksinasi untuk memberikan 
SIV dan/atau PV bersubsidi kepada kelompok 
yang memenuhi syarat di l ingkungan non-klinik, 
misalnya, lembaga yang melayani etnis minoritas, 
sekolah, tempat kerja, dll.
 
Penyelenggara dapat memilih dokter swasta yang 
terdaftar di VSS untuk menyediakan layanan 
vaksinasi penjangkauan.

Pihak yang berkepentingan dapat merujuk ke 
“Pedoman tentang Cara Mengatur Kegiatan 
Vaksinasi di Pengaturan Non-Klinik di bawah 
VSS”.

Ya, orang yang berusia 50 tahun atau lebih tahun ini memenuhi syarat 
untuk menerima SIV dengan subsidi di bawah VSS, mengingat visa kerja 
yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi Hong Kong masih berlaku 
pada hari vaksinasi. Harap bawa Kartu Identitas Hong Kong Anda ke dokter 
yang terdaftar di VSS untuk pemeriksaan kelayakan.

Apakah saya memenuhi syarat untuk menerima SIV dengan 
subsidi jika saya berusia 50 tahun dan tinggal di Hong Kong 
dengan visa kerja yang dikeluarkan oleh Departemen 
Imigrasi Hong Kong?

3. 

Apakah lembaga dan kelompok masyarakat dapat menyelenggara-
kan kegiatan vaksinasi di luar klinik?

4. 



Jenis dokumen identitas apa yang diterima di bawah Skema 
Subsidi Vaksinasi?

5. 

Apakah vaksin COVID-19 dapat diberikan bersamaan dengan 
vaksin in�uenza musiman/vaksin pneumokokus?

6. 

Pindai untuk 
detailnya

Untuk detail 
Skema:

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

Vaksin COVID-19 dapat diberikan bersama dengan, atau kapan saja sebe-
lum atau sesudah, vaksin influenza musiman dan vaksin pneumokokus 
berdasarkan persetujuan. Silakan berkonsultasi dengan dokter Anda 
untuk informasi lebih lanjut.


