
Untuk informasi lebih lanjut tentang imunisasi 
silakan kunjungi immunisation.health.nsw.gov.au 
dan tentukan serta catat tanggal vaksinasi dengan 
mengunduh aplikasi telepon SAVE THE DATE yang 
mudah digunakan atau silakan cetak 
Personalised Schedule.

 
DI MANA BISA  

MELAKUKAN VAKSINASI
Vaksinasi diberikan oleh:

• Dokter Umum

• Beberapa dewan lokal

• Beberapa pusat kesehatan masyarakat

Jika Anda tidak yakin tentang layanan yang 
tersedia di wilayah Anda, silakan hubungi 
Public Health Unit (Satuan Kesehatan Publik) 
terdekat di nomor 1300 066 055.  

UNDUH  
APPLIKASI 
UNTUK...

JANGAN TUNDA VAKSINASI  
UNTUK BANTU JAUHKAN PENYAKIT
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•  Vaksinasi merupakan 
cara terbaik untuk 
melindungi anak Anda 
dari penyakit serius

•  Dengan melakukan 
vaksinasi, Anda melindungi 
anak Anda dan juga 
masyarakat luas

•  Semakin banyak orang yang 
memvaksinasi anak mereka, 
semakin tinggi kemampuan 
kita untuk mengendalikan 
penyakit yang bisa dicegah 
dengan vaksin.

 EFEK SAMPING
Vaksin aman dan efektif. Manfaat imunisasi jauh 
melebihi risikonya. Akan tetapi, sama seperti 
obat lainnya, vaksin kadang-kadang dapat 
menyebabkan efek samping. Biasanya ringan dan 
tidak berlangsung lama dan berupa rasa sakit, 
pembengkakan dan bercak merah di tempat 
suntikan. Efek samping serius sangat jarang terjadi.

Jika Anda mempunyai keprihatinan mengenai efek 
samping yang mungkin terjadi, silakan bicara dengan 
dokter Anda atau penyedia layanan imunisasi.

Anda akan perlu memberikan catatan imunisasi 
anak Anda untuk layanan pengasuhan anak, 
pendaftaran prasekolah dan sekolah. Silakan 
hubungi Immunisation Register (Pencatatan 
Imunisasi) di nomor 1800 653 809 untuk 
mendapatkan Immunisation History Statement 
(Pernyataan Riwayat Imunisasi).

KAPAN HARUS  
 MELAKUKAN VAKSINASI

Jadwal Imunisasi NSW merekomendasikan bahwa 
anak diberi vaksin pada umur sebagai berikut:

• Saat lahir • 6 Bulan • 18 Bulan
• 6–8 Minggu • 12 Bulan • 3½–4 Tahun
• 4 Bulan 

Sangat penting untuk memvaksinasi anak tepat 
pada waktunya. Maka, jadwalkan jauh hari, atur 
pertemuan dengan dokter Anda atau penyedia 
layanan imunisasi dan tentukan serta catat 
tanggal vaksinasi.

MENGAPA HARUS  
MELAKUKAN VAKSINASI

MENYIMPAN CATATAN

Silakan unduh Aplikasi Telepon SAVE THE 
DATE yang mudah dipakai atau silakan cetak 
Personalised Schedule (Jadwal Pribadi) yang 
tersedia di  immunisation.health.nsw.gov.au

Vaksinasi memberi perlindungan terbaik 
jika dilakukan tepat pada waktunya. 
Menunda vaksinasi ketika si kecil sedang sakit 
merupakan reaksi normal. Namun demikian, 
sebenarnya, bahkan jika mereka sedang pilek 
atau terkena flu ringan mereka tetap bisa 
menerima vaksinasi. Vaksinasi yang tepat waktu 
merupakan cara terbaik untuk melindungi anak 
Anda dari penyakit serius.

FAKTA
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