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Menyimpan catatan
Anda akan perlu memberikan catatan 
imunisasi anak Anda untuk layanan 
pengasuhan anak, pendaftaran prasekolah 
dan sekolah. Orang tua dapat meminta 
salinan AIR Immunisation History 
Statement (Pernyataan Riwayat Imunisasi 
AIR) anak mereka kapan saja (sebelum 
anak mereka berusia 14 tahun):

•  menggunakan akun online Medicare 
mereka melalui myGov my.gov.au

•  menggunakan Aplikasi Medicare Express 
Plus humanservices.gov.au/individuals/
subjects/express-plus-mobile-apps

•  menghubungi AIR General Inquiries Line 
di 1800 653 809

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.

Lakukan 
Vaksinasi 
tepat waktu

NSW Health

Berikan kepada bayi 
Anda perlindungan 
yang terbaik

Apakah Anda 
tahu bahwa lebih 
dari 94% anak di 
NSW diimunisasi 
sepenuhnya?

Indonesian

health.nsw.gov.au/vaccinate
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CATAT TANGGAL 
VAKSINASI
Vaksinasi tepat waktu merupakan 
perlindungan terbaik anak Anda 
terhadap penyakit serius

Periksa kapan vaksinasi anak  
Anda jatuh tempo

https://www.my.gov.au/
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps


Jangan tunda vaksinasi 
Vaksin aman dan memberikan perlindungan 
terbaik bagi anak Anda jika diberikan tepat 
waktu sesuai dengan Jadwal Imunisasi NSW. 

Waktu pemberian setiap vaksin yang 
diberikan kepada anak-anak dipilih dengan 
cermat oleh para ahli untuk memastikan 
anak-anak terlindungi pada usia dimana 
penyakit paling sering dialami atau paling 
berbahaya.

Jangan tunda vaksinasi anak Anda jika pilek 
atau masuk angin ringan. Bicaralah dengan 
dokter atau perawat Anda untuk memastikan 
anak Anda terlindungi sedini mungkin.

Mengapa harus melakukan 
vaksinasi
•  Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk 

melindungi anak Anda dari penyakit-
penyakit serius.

•  Vaksinasi melindungi anak Anda dan 
komunitas Anda.

•  Vaksinasi membantu mengendalikan 
penyakit-penyakit serius yang dapat 
dicegah dengan vaksin. 

Kapan harus melakukan 
vaksinasi
Jadwal Imunisasi NSW merekomendasikan 
bahwa anak diberi vaksin pada umur 
sebagai berikut:

• Saat lahir
• 6 Minggu
• 4 Bulan
• 6 Bulan
• 12 Bulan
• 18 Bulan
• 4 Tahun

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

Setelah vaksinasi
Vaksin aman dan efektif dalam melindungi 
anak Anda dari penyakit serius.

Terkadang setelah vaksinasi anak Anda 
bisa mengalami efek samping ringan 
seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di 
tempat suntikan diberikan.

Jika Anda khawatir tentang efek samping 
yang mungkin dialami, silakan bicara 
dengan dokter atau perawat Anda. 

Vaksin flu gratis untuk 
anak-anak 
Vaksin influenza (flu) merupakan 
perlindungan terbaik anak Anda terhadap 
flu parah. Gratis untuk anak usia 6 bulan 
hingga di bawah 5 tahun. Vaksin flu perlu 
diberikan setiap tahun untuk melindungi 
dari jenis flu yang paling umum. Vaksin ini 
tersedia dari penyedia imunisasi Anda 
seperti biasanya.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi 
health.nsw.gov.au/flu

JAGALAH AGAR ANAK 
ANDA AMAN
LAKUKAN VAKSINASI 
TEPAT WAKTU 

www.health.nsw.gov.au/flu

