
       

(Bahasa Indonesia version) 

Catatan tambahan penggunaan vaksin Comirnaty untuk 

balita usia 6 bulan sampai kurang dari 5 tahun 
 

Mulai 9 November 2022 dan seterusnya, balita usia 6 bulan sampai kurang dari 5 tahun 

bisa menerima dosis 3 mikrogram (mcg) (formulasi balita) vaksin Comirnaty. Dengan 

pandemi global infeksi COVID-19 , vaksinasi sangat penting untuk melindungi anak-anak 

dari penyakit COVID-19 untuk secara efektif mengurangi tingkat penyakit serius dan 

kematian. 

 
Imunisasi primer dengan formulasi balita vaksin Comirnaty membutuhkan tiga dosis. 

Menurut rekomendasi ahli lokal, interval antara pertama dua dosis harus berjarak setidaknya 

8 minggu#. Dosis kedua dan ketiga dipisahkan setidaknya 3 bulan. Balita juga 

direkomendasikan oleh ahli lokal untuk menerima Comirnaty secara intramuskular pada 

aspek anterolateral paha tengah, meskipun preferensi mereka untuk suntikan di lengan atas 

(tidak berlaku untuk bayi) akan dihormati. 

 
Kasus yang sangat jarang dari miokarditis (radang otot jantung) dan perikarditis (radang lapisan 

luar jantung) telah dilaporkan setelah vaksinasi dengan Comirnaty. Kasus terutama terjadi 

dalam dua minggu setelah vaksinasi, lebih sering setelah vaksinasi kedua, dan lebih sering 

terjadi pada pria yang lebih muda. 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. Anak-anak harus menghindari olahraga berat selama satu minggu setelah 

vaksinasi Comirnaty. 

 
Balita berusia 6 bulan hingga kurang dari 5 tahun yang telah menerima vaksin Comirnaty 

dosis 3 mcg dan akan berusia 5 tahun pada saat dosis kedua atau ketiga (namun belum 

mencapai usia 6 tahun), mereka dapat terus menerima dosis yang sama untuk mereka. dosis 

kedua atau ketiga (yaitu dosis 3 mcg). Jika mereka memilih untuk menerima satu dosis vaksin 

Comirnaty 10 mcg setelah mencapai usia 5 tahun sebagai dosis kedua atau ketiga, tidak diperlukan 

dosis lebih lanjut. 

 
# • Orang tua / Wali dapat mengatur anak-anak dan remaja dengan kebutuhan pribadi untuk 

memajukan dosis kedua setelah 21 hari dari dosis pertama mereka di bawah persetujuan 

setelah mempertimbangkan risiko dan manfaat individu. 

• Untuk anak immunocompromised, interval antara dua dosis pertama setidaknya 21 hari, 

dosis ketiga diberikan 28 hari setelah dosis kedua, dan dosis keempat diberikan 90 hari 

setelah dosis ketiga. 

• Untuk anak-anak dengan infeksi COVID-19 sebelumnya, silakan merujuk ke 

“Lembar Fakta tentang Vaksinasi COVID-19 Untuk Orang dengan Infeksi COVID-19 Sebelumnya”. 



       

Kemungkinan efek samping untuk 
formulasi Balita Comirnaty Vaccine 

Seperti semua vaksin, Comirnaty dapat menyebabkan efek samping, meskipun tidak semua orang 
mendapatkannya. 

 

Efek samping yang sangat umum: 
dapat mempengaruhi lebih dari 1 dari 
10 orang 

• lekas marah (6 bulan sampai < 2 tahun) 

• tempat suntikan: nyeri, bengkak, 
kemerahan 

• kelelahan 

• sakit kepala 

• mengantuk (6 bulan sampai <2 tahun) 

• nyeri otot 

• panas dingin 

• nyeri sendi 

• diare 

• demam 

 
Efek samping yang umum: 
dapat mempengaruhi hingga 1 dari 10 
orang 

• mual 

• muntah 

 
Efek samping yang jarang terjadi: 
dapat mempengaruhi hingga 1 dari 100 
orang 

• pembesaran kelenjar getah bening 
(lebih sering diamati setelah 
dosis booster) 

• kurang enak badan 

• sakit lengan 

• insomnia 

• gatal tempat suntikan 

• reaksi alergi seperti ruam atau gatal 
('umum' selama 6 bulan hingga <2 
tahun) 

• merasa lemah atau kurang 
energi/mengantuk 

• nafsu makan menurun ('umum' selama 6 
bulan hingga <2 tahun) 

• keringat berlebih 

• keringat malam 

Efek samping yang jarang terjadi: 
dapat mempengaruhi hingga 1 dari 1.000 
orang 

• wajah terkulai satu sisi sementara 

• reaksi alergi seperti gatal-gatal 
atau pembengkakan pada wajah 

 
Efek samping yang sangat jarang: 
dapat mempengaruhi hingga 1 dari 10.000 
orang 

• radang otot jantung (miokarditis) atau 
radang selaput di luar jantung 
(perikarditis) yang dapat mengakibatkan 
sesak napas, palpitasi atau nyeri dada 

 
Tidak diketahui 
(tidak dapat diperkirakan dari data yang 
tersedia) 

• Reaksi Alergi Berat 

• pembengkakan luas pada anggota tubuh 
yang divaksinasi 

• pembengkakan wajah 
(pembengkakan wajah dapat terjadi pada 
pasien yang telah menjalani filler 
dermatologis wajah) 

• reaksi kulit yang menyebabkan bintik-
bintik merah atau bercak pada kulit, 
yang mungkin terlihat seperti target 
atau "mata banteng" dengan pusat 
merah gelap dikelilingi oleh cincin 
merah pucat 
(eritema multiforme) 

• perasaan yang tidak biasa di kulit, 
seperti kesemutan atau perasaan 
merangkak (paraesthesia) 

• penurunan perasaan atau kepekaan, 
terutama di kulit (hipoestesia) 

 
 
 
 



       
Bahan dari 

Formulasi Vaksin Balita Comirnaty 

Harap tidak menerima vaksinasi, jika Anda alergi terhadap dosis Comirnaty sebelumnya, 

atau terhadap zat aktif atau bahan lain dari obat ini termasuk: 

(( 4 -hidroksibutil)azanediil)bis(heksana- 6,1 -diil)bis( 2 -hexyldecanoate) (ALC-

0315 ) / 2 -[(polietilen glikol)- 2000 ]-N,N-ditetradecylacetamide ( ALC-0159 ) / 

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

kolesterol / trometamol / trometamol hidroklorida / sukrosa / air untuk injeksi 
 

Tanggal versi: 23 November 2022 
 

Jika terdapat perbedaan antara versi terjemahan dan versi bahasa Inggris, maka versi bahasa Inggris 
yang akan berlaku. Pusat di Kwun Tong, dioperasikan oleh Layanan Kristen Hong Kong, 
menyediakan layanan penerjemahan telepon terpusat untuk membantu etnis minoritas dalam 
penggunaan layanan publik mereka. Silakan merujuk ke: 
https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/support_service_centres.htm 

 

In case of discrepancies between translated version and English version, English version shall prevail.  

The centre in Kwun Tong, operated by the Hong Kong Christian Service, provides centralised 
telephone interpretation service to assist ethnic minorities in their use of public services. Please refer 
to: 

https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/support_service_centres.htm 

 

https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/support_service_centres.htm
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