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Pertanyaan yang Sering Diajukan Terbaru (dengan Tautan Berguna) 
 
(a) Pertanyaan umum baru-baru ini        (Bahasa Indonesia) 
 

Vaksinasi COVID-19  

 

1 Apakah saya 

memenuhi syarat 

untuk booster vaksin 

tambahan gratis? 

 

Warga negara yang termasuk dalam kelompok prioritas berikut, jika mereka telah menyelesaikan dosis awal, mereka 

dapat menerima booster vaksin tambahan setidaknya 180 hari (6 bulan) setelah dosis terakhir mereka atau pemulihan 

infeksi COVID-19 (mana yang lebih lambat) gratis pada tahun 2023, terlepas dari jumlah dosis vaksin yang mereka terima 

di masa lalu. 

 

• Individu berusia 50 tahun ke atas (termasuk lansia yang tinggal di panti jompo)*; 

• Orang berusia 18 hingga 49 tahun dengan komorbiditas yang mendasarinya; 

• Orang berusia 6 bulan atau lebih dan dengan kondisi immunocompromising *; 

• Hamil; dan 

• Tenaga kesehatan 

 

* Untuk individu berusia 50 atau lebih, atau orang berusia 6 bulan atau lebih dengan kondisi kekebalan tubuh yang 

terganggu, jika mereka tidak memiliki infeksi sebelumnya dan menyelesaikan tiga dosis awal, mereka dianjurkan untuk 

menerima dosis berikutnya 90 hari setelah dosis ke-3 mereka secara gratis. 

 

Untuk warga negara berusia 6 bulan ke atas dan tidak termasuk dalam salah satu kelompok prioritas yang disebutkan di 

atas, mereka masih dapat menerima 3 dosis pertama vaksin COVID-19 secara gratis di bawah Program Vaksinasi 

COVID-19 Pemerintah jika mereka tidak memiliki infeksi sebelumnya. 

 

Booster tambahan pada tahun 2023 dapat dipertimbangkan setidaknya 180 hari (6 bulan) setelah dosis terakhir atau 

pemulihan infeksi COVID-19 (mana yang lebih lambat) untuk anak-anak dan remaja berusia 6 bulan hingga 17 tahun 

dengan komorbiditas, atau orang dewasa sehat berusia 18 hingga 49 tahun berdasarkan pilihan pribadi seperti yang 

direkomendasikan oleh para ahli jika mereka telah menyelesaikan dosis awal. Mereka perlu mendapatkan vaksin di pasar 

swasta dengan biaya sendiri. 

 

Untuk rekomendasi tentang vaksinasi COVID-19, silakan merujuk ke halaman web "Berapa dosis vaksin COVID-19 

yang direkomendasikan untuk saya?": 

www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses 

 

Jika Anda tidak yakin tentang kesesuaian Anda untuk vaksinasi, Anda harus berdiskusi dengan dokter keluarga Anda 

dan memutuskan waktu terbaik untuk vaksinasi. 

http://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses
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2 Di mana saya bisa 

menerima booster 

vaksin dengan biaya 

sendiri? Berapa 

yang harus saya 

bayar? 

Pasar swasta akan menyediakan vaksinasi untuk vaksin COVID-19 terdaftar (dibayar sendiri), yang berada di luar 

program vaksinasi Pemerintah. Produsen/pemasok vaksin akan dengan bebas memilih untuk mengimpor vaksin 

terdaftar dan menjualnya ke organisasi medis swasta atau dokter untuk penggunaan program non-Pemerintah. 

Bagi mereka yang tidak ditanggung oleh Pemerintah untuk vaksinasi COVID-19 gratis (termasuk penduduk Hong Kong yang tidak 

termasuk dalam kelompok prioritas atau penduduk non-Hong Kong), jika mereka ingin menerima vaksin, silakan berkonsultasi 

dengan dokter keluarga untuk pasokan vaksin terdaftar di pasar swasta (termasuk tempat vaksinasi dan biayanya) dan pertimbangkan 

untuk menerima vaksinasi dengan biaya sendiri untuk perlindungan pribadi. 

3 Berapa banyak dosis 

yang harus saya 

terima setelah 

infeksi? 

Jadwal pemberian dosis untuk orang yang pulih tergantung pada faktor-faktor seperti interval antara vaksinasi dan infeksi 

serta usia penerima. Silakan lihat "Lembar Fakta tentang Vaksinasi COVID-19 untuk Orang dengan Infeksi COVID-19 

Sebelumnya": 

www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf  

 

Untuk rekomendasi vaksinasi COVID-19, silakan kunjungi halaman web "Berapa dosis vaksin COVID-19 yang 

direkomendasikan untuk saya": 

www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses 

 

4 Saya terinfeksi dalam 

waktu kurang dari 14 

hari setelah vaksinasi. 

Bisakah saya 

mengambil satu dosis 

vaksin lebih sedikit? 

Secara umum, orang yang telah pulih dari infeksi COVID-19 memerlukan satu dosis lebih sedikit daripada masyarakat 

umum. Untuk memaksimalkan efektivitas vaksin dan meningkatkan respons kekebalan setelah vaksinasi, interval 

minimum 14 hari antara dosis dan episode infeksi COVID-19 diperlukan.  

 

Orang yang interval antara dosis dan infeksi kurang dari 14 hari tidak boleh mengambil satu dosis kurang vaksin meskipun 

episode infeksi ini. Catatan vaksinasi masih akan menunjukkan dosis vaksin yang diterima sebelum dan sesudah infeksi. 

 

5 Saya terinfeksi dua 

kali. Haruskah saya 

mengambil dua dosis 

vaksin lebih sedikit? 

Untuk dosis awal, orang yang telah pulih dari lebih dari satu infeksi COVID-19 hanya boleh mengambil satu dosis lebih 

sedikit daripada orang yang tidak terinfeksi. Untuk booster tambahan, interval pemberian dosis setidaknya enam bulan 

dari dosis terakhir atau pemulihan infeksi COVID-19 (mana yang lebih lambat). 

 

Untuk detail vaksinasi bagi orang yang pulih, silakan lihat "Lembar Fakta tentang Vaksinasi COVID-19 untuk Orang 

dengan Infeksi COVID-19 Sebelumnya": 

www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf  

 

 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
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Wisatawan Inbound 

 

6 Dapatkah saya 

meninggalkan Hong 

Kong dalam waktu 5 

hari setelah 

kedatangan? 

 

 

Wisatawan yang masuk tidak akan dibatasi untuk meninggalkan Hong Kong.  

 

Pemerintah merekomendasikan semua orang yang masuk untuk melakukan tes antigen cepat (RAT) harian menggunakan 

kit RAT yang diatur sendiri selama periode antara hari kedatangan (yaitu Hari 0) dan Hari 5 setelah kedatangan di Hong 

Kong. Para pelancong dapat secara sukarela melaporkan hasil RAT dan status kesehatan mereka melalui  

Sistem Pemantauan dan Pengawasan COVID-19 Elektronik (eCMSS).  

 

 

 

(B) Saluran Siaga Penting 

 
Dosis Vaksin dan Jeda yang Direkomendasikan: https://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses 

Daftar dokter swasta yang terdaftar di eHRSS 

(Electronic Health Record Sharing System) yang telah 

memperoleh antivirus COVID-19 untuk mengelola 

kasus COVID-19: 

https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_pd_antiviral.pdf 
 

 

Terakhir diperbarui:12.5.2023 

 

http://www.chp.gov.hk/ecmss
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses
https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_pd_antiviral.pdf

