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Apa itu COVID-19 pada Koronavirus?
COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh koronavirus baru yang dikenal sebagai SARS-CoV-2. 
Virus ini sangat menular dan efek infeksinya dapat bervariasi, mulai dari gejala ringan hingga parah. 

Orang dewasa yang lanjut usia dan orang-orang dengan masalah medis yang mendasari, seperti penyakit 
jantung, diabetes, penyakit paru-paru kronis, penyakit ginjal, penyakit hati, dan kanker, lebih memiliki 
kemungkinan untuk mengembangkan penyakit serius. 

Bagaimana virus COVID-19 dapat menyebar?
COVID-19 menyebar ketika seseorang menghirup droplet (tetesan air liur) dari orang yang terinfeksi saat mereka 
batuk, bersin, atau berbicara. Virus COVID-19 juga dapat ditularkan dari menyentuh permukaan atau benda yang 
terkontaminasi virus, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata.   

Pentingnya vaksinasi secara umum:

• Vaksin dapat melindungi anak-anak dan orang dewasa dari beberapa 
penyakit menular dan komplikasinya yang serius. Dengan demikian, 
masyarakat yang sehat, serta bebas dari penyakit dan epidemi 
menular ini dapat terwujud.

• Vaksin melaksanakan tujuannya dengan melindungi individu dan 
masyarakat.

• Vaksin adalah intervensi medis terbaik dan yang paling berhasil.

• Dengan demikian, indikator program pencegahan nasional untuk 
pembersihan dan pemberantasan penyakit dapat dicapai karena 
penyakit tersebut dapat dicegah dengan vaksin, berdasarkan strategi 
dan praktik terbaik secara global.

• Pengembangan sistem kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

Vaksin apa ini?
SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) adalah produk 
bioteknologi nonaktif yang dimaksudkan untuk 
memberikan perlindungan terhadap COVID-19. Vaksin 
ini digunakan di UEA (Uni Emirat Arab) sebagai bagian 
dari uji klinis fase III. Kemudian, vaksin tersebut 
diizinkan untuk penggunaan darurat. Saat ini, vaksin ini 
resmi terdaftar di Ministry of Health and Prevention 
(Kementrian Kesehatan dan Pencegahan, MOHAP). 
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Siapa yang harus menerima vaksin?
Vaksin dapat diberikan kepada semua orang, mulai dari usia 16 tahun. Namun, vaksinasi tersebut dianjurkan agar 
diprioritaskan bagi mereka yang berisiko tertinggi tertular infeksi dan bagi mereka yang berisiko mengalami 
komplikasi serius ketika terinfeksi, termasuk:

• Orang yang berusia 50 tahun ke atas.

• Orang dengan kondisi kronis atau kekebalan tubuh yang lemah, seperti:
 - Penyakit jantung.
 - Diabetes.
 - Penyakit paru-paru kronis. 
 - Penyakit ginjal. 
 - Penyakit hati.
 - Kanker.

• Pernah menjalani transplantasi organ.

• Orang-orang yang berada di garis depan dan bekerja di 
sektor publik dan swasta.

Berapa dosis yang akan diberikan?
Dua dosis (interval 3 – 4 minggu). 

Apakah vaksinasi tersebut wajib?
Vaksinasi bersifat opsional. 

Apakah vaksinasi gratis untuk kelompok sasaran?
Ya, semua layanan kesehatan terkait vaksinasi tidak 
dipungut biaya.

Di mana layanan vaksinasi akan diberikan?
Layanan vaksinasi disediakan di berbagai fasilitas kesehatan 
umum dan swasta, serta "Majalis" dan lokasi vaksinasi 
lainnya di Emirat Abu Dhabi. Untuk informasi lebih lanjut, 
kunjungi:
www.adphc.gov.ae/COVID19-/COVID-19-Vaccination 
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Vaksin apa ini?
SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) adalah produk 
bioteknologi nonaktif yang dimaksudkan untuk 
memberikan perlindungan terhadap COVID-19. Vaksin 
ini digunakan di UEA (Uni Emirat Arab) sebagai bagian 
dari uji klinis fase III. Kemudian, vaksin tersebut 
diizinkan untuk penggunaan darurat. Saat ini, vaksin ini 
resmi terdaftar di Ministry of Health and Prevention 
(Kementrian Kesehatan dan Pencegahan, MOHAP). 

Saya mungkin tidak dapat mengambil dosis kedua, dapatkah janji temu diubah ke hari lain?
Menyimpan catatan janji temu untuk memperoleh dosis kedua dan mematuhi jadwalnya penting untuk dilakukan 
guna memastikan tingkat kekebalan yang diperlukan dan manfaat maksimum dari vaksin. Dianjurkan untuk 
mengambil dosis kedua di lokasi vaksinasi yang sama ketika dosis pertama diambil. 

Apakah saya dapat mengambil dosis yang tersisa dari vaksin yang diproduksi pabrik lain?
Kedua dosis vaksin harus diambil dari pabrik yang sama untuk memastikan keamanan dan efektivitas vaksin.

Apakah menggunakan lebih dari satu jenis vaksin COVID-19 itu aman?
Tidak, menggunakan berbagai jenis vaksin COVID-19 itu tidak aman.

Apakah vaksinasi aman untuk orang dewasa lanjut usia dan orang-orang dengan kondisi 
kronis?
Ya, vaksinasi aman untuk orang dewasa lanjut usia dan orang-orang dengan kondisi kronis. Dianjurkan untuk 
memberikan vaksin kepada kelompok ini karena mereka berisiko mengalami komplikasi jika terinfeksi COVID-19. 
Tim medis akan mengevaluasi jika ada suatu alasan yang dapat mencegah pemberian vaksinasi.

Apakah vaksinasi aman untuk orang-orang yang sedang 
mengonsumsi obat?
Masalah ini akan dievaluasi oleh tim medis. Anda perlu memberi tahu tim 
tentang semua obat yang Anda minum dan jika Anda memiliki alergi apa pun.

Siapa yang tidak boleh menerima vaksin?
• Peserta Fase III pada uji klinis.
• Wanita hamil dan wanita yang berencana hamil (Dalam 3 bulan setelah 

minum vaksin).
• Wanita menyusui (dari bayi di bawah usia 6 bulan).
• Orang dengan kondisi tertentu (berdasarkan evaluasi tim medis).
• Orang dengan reaksi alergi parah terhadap komponen apa pun dalam 

vaksin. 

Apakah vaksin akan memberikan perlindungan dari Virus 
COVID-19?
Vaksin COVID-19 akan mengurangi kemungkinan terinfeksi virus COVID-19 dan 
penyebaran infeksi kepada orang lain.  Jika banyak orang divaksinasi, 
penyebaran virus COVID-19 cenderung berkurang dalam masyarakat.

Kekebalan terhadap virus COVID-19 tidak berkembang hingga beberapa 
minggu setelah menerima dosis kedua.

Beberapa orang mungkin terpapar virus COVID-19 sebelum mendapatkan 
manfaat dari vaksin tersebut. Beberapa orang mungkin masih tertular 
COVID-19, meskipun telah mendapatkan vaksinasi dan kekebalan yang baik, 
tetapi gejalanya cenderung tidak terlalu parah.
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Apa yang akan terjadi jika saya mengalami efek samping setelah 
mendapatkan vaksin?

Anda dapat menghubungi 024493333 (opsi nomor 3) untuk 
memberitahukan efek samping (di Emirat Abu Dhabi), atau Anda dapat pergi 
ke fasilitas kesehatan terdekat jika diperlukan. 

Apa yang harus saya lakukan setelah memperoleh vaksin?

Setelah Anda memperoleh dosis pertama, pastikan Anda mencatat janji temu 
untuk memperoleh dosis kedua.  Memperoleh dua dosis vaksin untuk 
mendapatkan efektivitas vaksin yang optimal sangatlah penting. 

Selain itu, penting untuk tetap mengikuti semua tindakan pencegahan untuk 
mencegah penyebaran COVID-19.

 

Umumnya, gejala ringan dapat mereda tanpa pengobatan. Jika gejala tampak semakin memburuk, mintalah saran 
dari penyedia layanan kesehatan untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan.

Apa saja efek samping dari vaksin? 

Vaksin ini sama seperti obat lainnya dan dapat menyebabkan beberapa efek samping. Risiko reaksi parah jarang 
terjadi. Beberapa efek samping kecil dapat terjadi setelah vaksinasi, termasuk:

• Nyeri, nyeri pada saat ditekan, kemerahan, indurasi, dan pruritus di lokasi vaksinasi.

• Demam, sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, diare.

• Batuk, alergi. 

• Nyeri otot dan artralgia 

• Lesu. 

Dapatkah saya berhenti mengikuti tindakan 
pencegahan setelah mendapatkan vaksin 
COVID-19?

Tidak, Anda harus terus mematuhi semua tindakan 
pencegahan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Apakah vaksin akan memberikan kekebalan 
selamanya atau harus diulang setiap tahun?

Hingga saat ini belum ada informasi yang cukup mengenai 
hal tersebut.
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Dapatkah saya mendapatkan vaksinasi jika saya sakit?

konsultasikan dengan dokter Anda.

Apakah orang yang memiliki riwayat infeksi COVID-19 dapat divaksinasi?

Ya, jika infeksinya ringan atau tanpa gejala, penderita akan segera divaksinasi. Namun, jika infeksinya sedang 
atau parah sehingga memerlukan rawat inap, tes imunitas akan dilakukan. 

Dapatkah saya menularkan COVID-19 kepada siapa pun, setelah saya mendapatkan vaksin?

Vaksinasi COVID-19 adalah langkah penting untuk membantu menghentikan pandemi. Namun, kombinasi dari 
vaksinasi dan mengikuti semua tindakan pencegahan untuk mencegah penyebaran COVID-19 
akan memberikan perlindungan terbaik dari virus COVID-19. 

Saya sudah mendapat vaksin flu, apakah saya perlu memperoleh 
COVID-19 juga?

Vaksin flu tidak melindungi Anda dari COVID-19. Kedua vaksin itu penting, tetapi 
harus diberikan dengan cara terpisah, setidaknya dengan selang waktu dua minggu. 

Berapa jeda waktu antara pemberian vaksin COVID-19 dan vaksin 
lain?

Interval minimum antardosis pada vaksin COVID-19 dan dosis vaksin lainnya adalah 
dari 2 – 4 minggu tergantung pada jenis vaksinnya. 

Dapatkah peserta pada Fase III uji klinis divaksinasi?

Tidak, mereka tidak dapat divaksinasi dan hal ini akan dikonfirmasi
melalui aplikasi "Al Hosn".
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80011111
8001717

800342

Anda dapat menghubungi pusat panggilan berikut
Bagaimana saya dapat mendapatkan informasi lebih lanjut?

 Estijaba service
 at the Operation

  Center
 Department of

Health – Abu Dhabi

 Abu Dhabi
 Public Health

Centre

 Dubai Health
Authority

 Ministry of
 Health &

Prevention

WhatsApp Only

http://www.adphc.gov.ae

