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Jadwal Imunisasi NSW

Silakan kunjungi situs web NSW Health untuk melihat Jadwal 
Imunisasi NSW terkini di: www.health.nsw.gov.au/schedule

Luangkan Waktu untuk Vaksinasi

Vaksinasi tepat waktu adalah perlindungan terbaik anak Anda 
terhadap penyakit serius. Aplikasi ‘Save the Date to Vaccinate’ 
(‘Luangkan Waktu untuk Vaksinasi’) dapat membantu Anda 
memastikan bahwa vaksinasi anak Anda diberikan tepat waktu.

Kunjungi situs web ‘Save the Date to Vaccinate’ (‘Luangkan 
Waktu untuk Vaksinasi’) untuk mengunduh aplikasi dan 
membuat jadwal imunisasi yang direkomendasikan untuk  
keluarga Anda: www.health.nsw.gov.au/immunisation

Formulir Riwayat Vaksinasi Dewasa

Formulir Vaccine administration record for adults (riwayat 
administrasi vaksin untuk orang dewasa) tersedia di  
www.health.nsw.gov.au/recordvaccines yang mungkin dapat 
membantu Anda mencatat imunisasi Anda. 

INFORMASI LEBIH LANJUT 

Kesehatan NSW
www.health.nsw.gov.au/immunisation

Daftar Imunisasi Australia 
https://www.humanservices.gov.au/individuals/services/
medicare/australian-immunisation-register

Departemen Kesehatan Pemerintah Australia
https://beta.health.gov.au/health-topics/immunisation 

Program Vaksinasi Batuk Rejan Sebelum 
Kelahiran NSW
www.health.nsw.gov.au/protectnewborns

Riwayat Kesehatan Pribadi 
(Buku Biru)

Penting untuk membawa Buku Biru 
anak Anda setiap kali datang menerima 
vaksinasi supaya vaksinasi dicatat oleh 
dokter/perawat. 

Indonesian



Aman bagi Anda untuk menerima vaksinasi rutin segera setelah 
melahirkan, bahkan jika Anda sedang menyusui. Anda sebaiknya 
mendapat vaksin batuk rejan sebelum Anda meninggalkan rumah 
sakit jika Anda tidak divaksinasi selama kehamilan Anda.

Vaksinasi pertama bayi Anda, hepatitis B, dianjurkan untuk 
dilaksanakan segera setelah kelahiran dan vaksinasi terjadwal 
berikutnya jatuh tempo ketika bayi Anda berusia 6 minggu.

Bayi-bayi yang dilahirkan ibu yang mengidap hepatitis B harus 
menjalankan tes darah 3 bulan setelah selesai menerima rangkaian 
vaksin untuk memastikan bahwa mereka terlindungi. Anda dan 
dokter Anda akan menerima surat dari NSW Health.

 Hepatitis B

Semua wanita hamil dites untuk infeksi hepatitis B karena 
dapat menjangkiti bayi mereka selama persalinan. Jika Anda 
mengidap penyakit tersebut, Anda mungkin perlu menemui 
spesialis dan bayi Anda perlu menerima dua suntikan dalam 
12 jam sejak kelahiran. Tanpa pengobatan ini, bayi Anda dapat 
terkena infeksi hepatitis B kronis yang dapat menyebabkan 
masalah-masalah kesehatan serius seperti kerusakan hati 
atau kanker hati.

Batuk Rejan (pertussis)

Vaksin batuk rejan biasanya diberikan kepada wanita pada 28 
minggu usia kehamilan (dapat diberikan setiap saat di antara 
20-32 minggu) pada setiap kehamilan dan harus diberikan 
sedini mungkin (dari 20 minggu) kepada wanita yang telah 
diidentifikasi berisiko tinggi mengalami kelahiran dini. 

Anda juga sebaiknya meminta kepada pasangan Anda, 
kakek-nenek bayi atau pengasuh dekat dewasa lainnya untuk 
mendapatkan vaksinasi paling lambat 2 minggu sebelum bayi 
Anda lahir jika mereka belum menerima vaksinasi batuk rejan 
selama 10 tahun terakhir.

Flu (influenza)

Penyakit flu pada masa kehamilan dapat bersifat serius dan 
meningkatkan risiko persalinan prematur serta komplikasi 
lainnya. Vaksinasi flu ketika hamil aman dan efektif dan 
sangat dianjurkan untuk semua wanita hamil. Vaksinasi flu 
dilakukan secara gratis bagi wanita hamil dan juga 
memberikan perlindungan bagi bayi Anda di dalam rahim dan 
selama bulan-bulan awal kehidupan.

Sebelum hamil, sangat penting bagi Anda untuk melengkapi 
vaksinasi karena kekebalan Anda juga akan diteruskan kepada 
bayi Anda dan akan memberikan perlindungan selama beberapa 
minggu pertama hidupnya sebelum bisa divaksinasi. 
Beberapa penyakit dapat membahayakan kehamilan Anda, 
oleh karena itu lebih baik jika Anda mendapat perlindungan 
sebelum hamil. Tes darah sederhana dapat menunjukkan apakah 
Anda mendapat perlindungan atau tidak.

Campak, Gondok & Rubella (MMR) 

Jika Anda terjangkit campak, gondok atau rubella selama masa 
kehamilan, Anda dapat mengalami keguguran, persalinan 
dini atau bayi Anda mungkin memiliki kelainan serius. 
Jika Anda tidak terlindungi, Anda seharusnya divaksinasi. 
Penting diketahui bahwa Anda tidak boleh menjadi hamil 
dalam 28 hari setelah vaksinasi.

Sangat penting bagi Anda 
untuk melengkapi vaksinasi 
Anda karena kekebalan 
tubuh Anda akan diteruskan 
kepada bayi Anda.

Varicella (cacar air)

Cacar air dapat 
menyebabkan kelainan 
serius pada bayi jika Anda 
terjangkit pada saat hamil. 
Anda seharusnya divaksinasi 
jika belum terlindungi. 
Setelah vaksinasi, Anda 
harus menjaga supaya 
tidak menjadi hamil 
selama 28 hari.
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