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Fakta-fakta penting

 Untuk mendaftarkan anak Anda di sekolah 
dasar atau menengah, berikan sertifikat 
imunisasi, baik: AIR Immunisation History 
Statement (untuk seorang anak yang up to 
date, tidak up to date atau tidak dapat 
diimunisasi karena alasan medis atau 
mempunyai kekebalan alami) ATAU 
AIR Immunisation History Form (untuk 
seorang anak dalam program jadwal 
susulan yang disetujui).

 Jika sertifikat imunisasi yang disetujui 
tidak diberikan saat pendaftaran, siswa 
masih dapat didaftarkan di sekolah tetapi 
mereka akan dianggap tidak diimunisasi 
dalam register  imunisasi sekolah.

 Siswa yang tidak memiliki sertifikat 
imunisasi yang disetujui dan mereka yang 
tidak diimunisasi dapat dikeluarkan dari 
sekolah jika ada wabah penyakit yang 
dapat dicegah oleh vaksin di sekolah 
ATAU jika mereka bersentuhan dengan 
orang yang mengidap penyakit yang 
dapat dicegah dengan vaksin, bahkan jika 
tidak ada wabah di sekolah.

 NSW Health bekerja erat dengan 
sekolah-sekolah untuk menawarkan 
vaksin yang direkomendasikan untuk 
remaja dalam program vaksinasi berbasis 
sekolah. Pada tahun 2018, vaksin 
papillomavirus manusia (HPV) dan difteri-
tetanus-pertussis (dTpa) sedang 
ditawarkan di Kelas 7 sedangkan vaksin 
Meningococcal ACWY sedang ditawarkan 
di Kelas 10 dan 11.     

Informasi lebih lanjut 
Australian Immunisation Register  
www.humanservices.gov.au/individuals/
services/medicare/australian-immunisation-
register

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

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

Australian Government  
Department of Health  
Immunise Australia Program
www.immunise.health.gov.au
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Mulai 1 April 2018, semua kepala 
sekolah wajib untuk meminta 
sertifikat imunisasi pada saat 
pendaftaran.
Meskipun siswa masih dapat didaftarkan jika sertifikat 
imunisasi yang disetujui tidak diberikan, anak-anak ini 
akan dianggap tidak diimunisasi dan mungkin 
dikeluarkan dari sekolah jika ada wabah penyakit yang 
dapat dicegah oleh vaksin di sekolah ATAU jika mereka 
bersentuhan dengan orang yang mengidap penyakit 
yang dapat dicegah dengan vaksin, bahkan jika tidak 
ada wabah di sekolah.

Orang tua didorong untuk memastikan bahwa anak-
anak mereka telah memperoleh imunisasi mutakhir dan 
memberikan sertifikat imunisasi dari Register Imunisasi 
Australia (Australian Immunisation Register (AIR)) pada 
saat pendaftaran, baik:

 Surat Keterangan Riwayat Register Imunisasi 
Australia (AIR Immunisation History Statement) ATAU

 Formulir Riwayat Register Imunisasi Australia 
(AIR Immunisation History Form) 

Mengapa perubahan ini 
telah dilakukan
Perubahan ini telah dilakukan untuk mengumpulkan 
informasi akurat tentang status imunisasi anak-anak dan 
untuk membantu mengelola wabah penyakit di sekolah 
dan masyarakat. Data menunjukkan bahwa telah terjadi 
peningkatan jumlah pemberitahuan penyakit yang 
dapat dicegah dengan vaksin pada anak yang lebih 
tua dibandingkan dengan anak yang lebih muda. 
Juga, sekarang mudah bagi orang tua untuk mengakses 
catatan imunisasi anak-anak yang lebih tua di Australian 
Immunisation Register (AIR) yang menyimpan catatan 
imunisasi yang diberikan pada semua usia*.

Mengapa imunisasi penting
Imunisasi merupakan cara terbaik untuk melindungi anak 
Anda dari penyakit serius. Dengan mengimunisasi anak 
Anda, Anda melindungi mereka dan orang lain di 
masyarakat, terutama mereka yang masih terlalu muda 
untuk diimunisasi atau mereka yang tidak dapat 
diimunisasi karena alasan medis. Semakin banyak orang 
yang mengimunisasikan anak mereka, semakin kita bisa 
mengendalikan penyakit serius yang dapat dicegah.

Surat Keterangan Riwayat 
Imunisasi AIR
AIR mencatat imunisasi yang diberikan kepada anak-
anak dan mengirimkan AIR Immunisation History 
Statement kepada orang tua setelah anak mereka 
berusia 4 tahun. Ini dapat digunakan untuk pendaftaran.

Orang tua dapat meminta salinan AIR Immunisation History 
Statement anak mereka setiap saat (sampai anak mereka 
berusia 14 tahun):

 dengan menggunakan akun daring (online) Medicare 
mereka melalui https://my.gov.au/ 

 dengan menggunakan Medicare Express Plus App  
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/
express-plus-mobile-apps 

 dengan menelepon AIR General Enquiries Line (Saluran 
Pertanyaan Umum AIR) di nomor 1800 653 809

Anak-anak berusia 14 tahun ke atas dapat meminta 
Immunisation History Statement mereka sendiri dari AIR 
dengan menggunakan atau membuat akun online Medicare 
mereka sendiri melalui myGov https://my.gov.au/

Anak-anak yang sepenuhnya 
diimunisasi
Lebih dari 94% anak-anak di NSW sepenuhnya diimunisasi 
pada usia 5 tahun dan AIR Immunisation History Statement 
mereka akan memasukkan 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”) di bagian bawah halaman.

Anak-anak dengan 
kontraindikasi medis atau 
kekebalan alami
Anak-anak yang tidak dapat diimunisasi karena alasan 
medis, atau yang memiliki kekebalan alami, masih akan 
tercatat sebagai “Up to date” (“Mutakhir”) di AIR 
Immunisation History Statement mereka jika Formulir 
Pengecualian Medis AIR (AIR Medical Exemption Form) 
telah diisi oleh Dokter Umum/spesialis medis dan 
dikirim ke AIR. Pengecualian medis atau kekebalan 
alami akan tercantum di dekat bagian bawah Statement 
(Surat Keterangan).

Anak-anak yang diimunisasi di 
luar negeri
Jika vaksin telah diberikan di luar negeri dan tidak 
tercatat di AIR, catatan luar negeri anak tersebut harus 
diperiksa oleh Dokter Umum / perawat yang kemudian 
akan mentransfer informasi ke AIR. Orang tua kemudian 
harus meminta AIR Immunisation History Statement 
yang mutakhir untuk diberikan kepada sekolah.

Anak-anak yang tidak 
sepenuhnya diimunisasi
Untuk anak-anak yang belum mendapatkan semua 
imunisasi yang direkomendasikan pada usia 4 tahun, AIR 
Immunisation History Statement mereka akan 
mencantumkan imunisasi yang hilang dan tanggal jatuh 
tempo di bagian bawah halaman. Anak-anak ini harus 
mulai dengan jadwal susulan yang disetujui dan AIR 
Immunisation History Form yang telah diisi oleh Dokter 
Umum/perawat dan telah dikirim ke AIR. Orang tua 
kemudian dapat memberikan salinan AIR Immunisation 
History Form ke sekolah pada saat pendaftaran.

Perlu diketahui bahwa para siswa yang belum 
mendapatkan semua imunisasi yang dianjurkan sesuai 
umur mereka,  atau di mana tidak ada sertifikat 
imunisasi yang telah diberikan, mungkin harus tinggal 
di rumah selama merebaknya wabah penyakit. Ini 
untuk melindungi anak tersebut dan menghentikan 
penyebaran penyakit.

*  Sekarang ini imunisasi yang diberikan dalam Program 
Vaksinasi Sekolah tidak diberitahukan ke AIR. 
Dimulai pada akhir 2018 catatan imunisasi sekolah akan 
mulai dikirim ke AIR. Catatan vaksinasi sekolah tidak 
dipersyaratkan  untuk pendaftaran, namun jika Anda ingin 
mendapatkan catatan untuk anak Anda, hubungi unit 
kesehatan umum setempat di 1300 066 055
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