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FAKTA-FAKTA PENTING
✔ ACIR Immunisation History Statement atau 

Immunisation History Form yang sudah  dimutakhirkan 
(untuk anak yang ikut dalam jadwal pengejaran) 
diperlukan untuk mendaftar ke pengasuhan anak

✔ Medical Contraindication Form atau Conscientious 
Objection Form Medicare dapat diperoleh dari dokter 
sesuai kebutuhan

✔ Vaksinasi paling efektif jika diberikan tepat pada 
waktunya

✔ Menunda vaksinasi memperbesar risiko anak 
terjangkit penyakit dan sakit parah

✔ Anak-anak yang sedang sakit ringan seperti pilek atau 
flu ringan dapat menerima vaksinasi dengan aman

✔ Memvaksinasi banyak orang di dalam komunitas juga 
melindungi mereka yang belum divaksinasi dan 
membantu mengendalikan penyakit-penyakit serius 
yang dapat dicegah vaksin

✔ Silakan mengunduh aplikasi ponsel gratis Save the 
Date to Vaccinate untuk mendapatkan jadwal 
vaksinasi yang disesuaikan untuk setiap anak dengan 
fitur pengingat yang memastikan bahwa anak-anak 
akan divaksinasi pada waktunya.  Untuk 
mengunduh aplikasi tersebut, kunjungi 
situs web Save the Date to Vaccinate  
(www.immunisation.health.nsw.gov.au) dan ikuti 
tautan ke iTunes (untuk iPhone) atau Google 
Play (untuk Android).  

INFORMASI LEBIH LANJUT 

Situs web ACIR  
www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/
australian-childhood-immunisation-register

Situs web NSW Health 
www.health.nsw.gov.au/immunisation

NSW Health  
‘Save the Date to Vaccinate’  
Situs web kampanye
www.immunisation.health.nsw.gov.au 

Australian Government  
Department of Health & Ageing  
Immunise Australia Program
www.immunise.health.gov.au

Informasi untuk 
orang tua
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IMMUNISATION HISTORY STATEMENT 
YANG TIDAK AKURAT 
Jika ada vaksin yang tidak terdaftar dalam pernyataan, orang tua 
wajib menghubungi dokter/perawat yang memberikan vaksinasi 
untuk memeriksa apakah catatan sudah dikirim ke ACIR. Jika 
informasi yang sudah dimutakhirkan oleh dokter/perawat diterima 
oleh ACIR, Immunisation History Statement dapat diterbitkan lagi 
dan diserahkan kepada orang tua.

IMMUNISATION HISTORY STATEMENT – 
MENUNJUKKAN BAHWA ANAK BELUM 
MENDAPATKAN IMUNISASI LENGKAP 
Anak-anak yang imunisasinya terlambat dapat mendaftar  ke 
pengasuhan anak setelah memulai program pengejaran. Dokter/
perawat perlu mengisi Immunisation History Form, mengirimkannya 
ke ACIR dan memberi salinannya kepada orang tua. 

WABAH PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH VAKSIN
Anak-anak yang belum diimunisasi mungkin harus tetap berada 
di rumah selama wabah penyakit terjadi. Hal ini dimaksudkan 
untuk melindungi anak dan mencegah supaya penyakit tersebut 
tidak menyebar di masyarakat. 

IMMUNISATION HISTORY STATEMENT YANG 
SUDAH DIMUTAKHIRKAN
Setelah setiap vaksinasi, orang tua sebaiknya menyerahkan 
Immunisation History Statement yang sudah dimutakhirkan kepada 
pengelola pengasuhan anak agar dimasukkan ke dalam Immunisation 
Register (Register Imunisasi). Orang tua dapat mencetak pernyataan 
langsung dari situs web pelayanan online Medicare. 

FAMILY TAX BENEFIT PART A
Untuk mendapatkan Family Tax Benefit Part A (Tunjangan Pajak 
Keluarga Bagian A) anak-anak yang diberi tunjangan harus 
tercatat sudah menerima imunisasi lengkap oleh ACIR pada 
tahun-tahun dimana anak beranjak dari usia 1, 2 dan 5 tahun. 
Para orang tua masih berkemungkinan memenuhi syarat jika 
menyerahkan Immunisation Exemption Form (Formulir 
Pengecualian Imunisasi). 

ACIR IMMUNISATION HISTORY STATEMENT
Para orang tua akan menerima Immunisation History Statement  
melalui pos setelah anak mereka menerima vaksinasi untuk usia 
18 bulan dan 3½ - 4 tahun. Orang tua dapat memperoleh 
Immunisation History Statement setiap saat dengan cara:

•	menelepon	Australian	Childhood	Immunisation	Register	
di 1800 653 809

•	melalui	Medicare	Online	Services	di		 
www.medicareaustralia.gov.au/online 

•	meminta	pernyataan	dengan	mengirim	surel	ke		 
acir@medicareaustralia.gov.au 

•	datang	ke	Department	of	Human	Services	Service	Centre	
(Pusat Layanan   Dinas Departemen Sosial) setempat, kantor 
Medicare atau kantor Centrelink

ANAK-ANAK ‘MUTAKHIR’ 
Anak-anak yang mendaftar untuk masuk dalam pengasuhan 
anak mungkin terlalu muda untuk mendapatkan semua vaksinasi 
anak. ACIR Immunisation History Statement untuk anak yang 
sudah menerima vaksinasi paling mutakhir akan mencantumkan 
catatan “up to date” (mutakhir) di bagian kiri atas pernyataan. 
Vaksinasi berikutnya beserta tanggal jatuh temponya akan 
tercatat di bagian bawah pernyataan tersebut. 

Bagi anak-anak yang lebih tua yang sudah menerima imunisasi 
lengkap, pada bagian warna ungu di bagian bawah Immunisation 
History Statement akan tertera kata-kata “This child has received 
all vaccines required by 5 years of age” (“Anak ini telah menerima 
semua vaksin yang diperlukan oleh anak berumur 5 tahun”). 

ANAK-ANAK YANG DIVAKSINASI DI LUAR NEGERI
Jadwal imunisasi di luar negeri mungkin berbeda dengan jadwal 
Australia dan perlu diperiksa oleh dokter/perawat yang akan 
memindahkan informasi tersebut ke ACIR. ACIR Immunisation History 
Statement akan kemudian  diberikan kepada orang tua oleh ACIR. 

PERLINDUNGAN SEBELUM PENGASUHAN ANAK
Sangat penting bahwa anak-anak sudah menerima vaksinasi 
lengkap sebelum memasuki pengasuhan anak untuk membantu 
melindungi mereka. Keterlambatan vaksinasi berarti anak 
berisiko terjangkit penyakit serius. 

PENDAFTARAN PENGASUHAN ANAK 
& PERSYARATAN HUKUM
Berdasarkan NSW Public Health Act 2010 (Undang-Undang 
Kesehatan Umum NSW 2010), para orang tua wajib menyerahkan 
Australian Childhood Immunisation Register (Register Imunisasi 
Kanak-Kanak Australia - ACIR), Immunisation History Statement 
(Pernyataan Riwayat Imunisasi - yang menunjukkan bahwa anak 
sudah mendapatkan imunisasi lengkap), atau Immunisation History 
Form (Formulir Riwayat Imunisasi - IMMU13 (yang menunjukkan 
bahwa anak sudah memiliki jadwal pelengkapan imunisasi) atau 
formulir pengecualian imunisasi. Informasi tersebut akan digunakan 
untuk mengidentifikasi dan mengeluarkan anak dari pengasuhan 
jika terjadi wabah penyakit yang dapat dicegah vaksin.

Orang tua anak yang tidak memiliki dokumen 
yang sesuai tidak akan dapat mendaftarkan 
anak mereka ke pengasuhan anak. 

FORMULIR PENGECUALIAN IMUNISASI
Anak-anak yang belum divaksinasi karena alasan medis atau 
yang orang tuanya keberatan secara sadar terhadap vaksinasi 
dapat didaftarkan dalam pengasuhan anak jika menyerahkan 
salah satu formulir di bawah ini, yang diisi oleh dokter atau 
perawat imunisasi, pada saat pendaftaran.

• Pengecualian Imunisasi 
Medical Contraindication Form  
(Formulir Kontraindikasi Medis - IMMU11),  atau; 

• Pengecualian Imunisasi 
Conscientious Objection Form  
(Formulir Keberatan Nurani - IMMU12). 


