
(Bahasa Indonesia version) 

Catatan tambahan pada penggunaan vaksin CoronaVac untuk anak-anak usia 6 bulan hingga 

kurang dari 3 tahun* 

 

Mulai dari tanggal 4 Agustus 2022 dan seterusnya, anak-anak berusia 6 bulan hingga anak berusia kurang 

dari 3 tahun dapat menerima vaksin CoronaVac (Sinovac). 

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

terhadap penyakit COVID-19 untuk secara efektif mengurangi tingkat penyakit serius dan kematian. 

Komite Ilmiah tentang Penyakit yang Dapat Dicegah Vaksin dan Komite Ilmiah tentang Penyakit Muncul 

dan Zoonosis (JSC) di bawah Pusat Perlindungan Kesehatan (CHP) dari Departemen Kesehatan, 

bergabung dengan panel penasihat ahli Kepala Eksekutif (EAP), mencatat klinis awal data uji coba dari 

dua dosis vaksin CoronaVac (Sinovac) pada anak-anak hingga usia enam bulan menunjukkan bahwa 

vaksin tersebut imunogenik dan tidak memiliki masalah keamanan baru. Para ahli mempertimbangkan 

pengaturan vaksinasi untuk anak berusia enam bulan hingga anak berusia di bawah 3 tahun sebagai 

berikut: 

Jumlah Dosis:  dapat digunakan tiga dosis# 

Dosis:   dosis setiap vaksinasi sama seperti pada anak yang lebih tua dan orang dewasa 

Jarak waktu:  Jarak waktu antara dua dosis pertama setidaknya harus berjarak 28 hari dan dosis 

ketiga diberikan setidaknya 90 hari setelah dosis kedua. 

Bagi anak-anak dengan kelainan imunitas, jarak waktu antara dua dosis pertama 

setidaknya berjarak 28 hari, dan dosis ketiga diberikan 28 hari setelah dosis 

kedua. 

Tenaga kesehatan profesional akan mengatur vaksinasi di lengan atau paha anak-anak yang sesuai. 

*Penggunaan Vaksin CoronaVac (Sinovac) pada anak usia 6 bulan dan kurang dari 3 tahun  tidak 

tercantum dalam sisipan paket yang disetujui dari CoronaVac yang disahkan berdasarkan Peraturan 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Penggunaan Vaksin) (Cap. 599K). Ini adalah penggunaan di luar 

label yang diizinkan dalam program Pemerintah di bawah Peraturan Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit (Penggunaan Vaksin) (Cap. 599K), dengan memperhatikan saran dari panel/komite ahli yang 

ditunjuk oleh Pemerintah setelah meninjau situasi epidemic saat ini dan yang diantisipasi, serta data 

kemanjuran dan keamanan relevan yang tersedia. Orang yang memberikan resep, mengeluarkan atau 

bertanggung jawab atas pemberian vaksin kepada anak penerima vaksin bertindak sesuai dengan arahan 

Pemerintah dalam program Pemerintah. 

#Bagi anak-anak dengan infeksi COVID-19 sebelumnya, silakan merujuk pada “Lembar Fakta tentang 

Vaksinasi COVID-19 Bagi Orang dengan Infeksi COVID-19 sebelumnya”. 

 

Versi terjemahan hanya sebagai rujukan. Tanggal versi: 4 Agustus 2022 

Jika terjadi perbedaan antara versi terjemahan dengan versi bahasa Inggris, versi bahasa Inggrislah yang 

berlaku. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi  



(Bahasa Indonesia version) 

www.covidvaccine.gov.hk 

 

Translated version is for reference only. Version date: 4 August 2022 

In case of discrepancies between translated version and English version,  

English version shall prevail.  

For more information, please visit www.covidvaccine.gov.hk 
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