Indonesian

Program imunisasi Kelas 8 –
informasi untuk orang tua
Yang harus Anda lakukan
Mengapa imunisasi penting?
Imunisasi melindungi dari penyakit menular
yang berisiko tinggi sakit serius, cacat atau
kematian. Vaksin memicu respons kebal yang
melindungi orang bila terjadi kontak dengan
penyakit tersebut di lingkungan.
Semua vaksin yang dewasa ini tersedia di
Australia harus lolos uji-uji keamanan yang
ketat sebelum disetujui. Keamanan dan
efektifitas vaksin senantiasa dimonitor. Bacalah
lebih lanjut tentang keamanan vaksin dan efek
samping biasa dan langka di:
healthywa.wa.gov.au/immunisation

Program imunisasi Kelas 8
Di Australia, siswa kelas 8 ditawari vaksinvaksin gratis melalui Program Imunisasi
Nasional, guna melindungi dari:
*
*
*
*

Difteri
Tetanus
Batuk rejan (pertussis)
Human papillomavirus (HPV).

Anda dapat membaca lebih jauh mengenai
penyakit-penyakit ini dan vaksin-vaksin yang
digunakan untuk menangkalnya di:
healthywa.wa.gov.au/immunisation

Paket persetujuan imunisasi ini disediakan
untuk Anda lewat program kelas 8 sekolah
anak Anda. Paket ini berisi informasi dan
formulir persetujuan.
Sebagai orang tua atau wali Anda
diwajibkan:
baca dengan teliti formulir persetujuan dan
lembaran fakta vaksin yang terlampir, dan
kunjungilah healthywa.wa.gov. au/immunisation atau
hubungi perawat sekolah bila perlu informasi lebih
lanjut.
centang kotak merah atau hijau di formulir
persetujuan untuk menandai vaksin yang mana
yang Anda setujui, dan yang tidak disetujui, dan
tandatanganilah di bagian tanda tangan yang
tersedia.
sampaikan informasi di formulir persetujuan soal
masalah-masalah medis yang dapat memengaruhi
respons anak Anda terhadap imunisasi.
kembalikan formulir yang diisi lengkap ke
sekolah, biarpun Anda menolak imunisasi.

Anda mungkin akan dihubungi
dibutuhkan informasi tambahan.

perawat

bila

Hanya siswa dengan formulir yang diisi dan
ditandatangani akan divaksinasi.
Bila pada hari tersebut anak Anda tidak
diimunisasi, Anda akan diberi tahu, dan
ditawari opsi imunisasi lain.

Sebelum anak Anda divaksinasi

Catatan imunisasi

Sakit ringan yang biasa, seperti masuk angin
dengan demam ringan, hendaknya tidak menunda
vaksinasi.
Namun dalam beberapa kasus dianjurkan
imunisasi tidak diberikan atau ditunda dikarenakan
keadaan medis yang sudah ada. Beritahu perawat
imunisasi atau sekolah, bila anak Anda:

Setelah imunisasi, siswa akan menerima catatan
vaksin-vaksin yang diterima.

pernah mengalami reaksi parah setelah
imunisasi apapun.
memiliki sejarah alergi parah di mana
imunisasi tidak dianjurkan.
dalam sebulan terakhir telah menerima
vaksin hidup (misal, tuberkulosis, campak,
demam kuning)
dalam 3 bulan terakhir telah menerima
suntikan immunoglobulin atau transfusi
darah utuh
menderita penyakit yang menurunkan imunitas
(misal, leukaemia, kanker, HIV/AIDS) atau
sedang menerima perawatan yang menurunkan
imunitas (misal. obat steroid seperti
hydrocortisone atau prednisolone, radioterapi,
kemoterapi)
tinggal serumah dengan penderita penyakit
yang menurunkan imunitas atau
perawatannya menurunkan imunitas
sedang sakit saat imunisasi

Semua vaksin yang diberikan melalui program
berbasis sekolah dicatat di Register Imunisasi
Australia (AIR)).
Sebagai tambahan, imunisasi HPV dicatat di
register HPV Nasional: hpvregister.org.au

Kontak-kontak
Klinik Pusat Imunisasi
Telp: 9321 1312 08.30- 16.30 pada hari kerja
Dokter setempat Anda
Pusat kesehatan masyarakat setempat
Anda, rumah sakit atau unit kesehatan
masyarakat
healthywa.wa.gov.au/publichealthunits
healthdirect Australia
Telp: 1800 022 222

Informasi tambahan
Departemen Kesehatan
healthywa.wa.gov.au/immunisation
Program Imunisasi Australia
1800 671 811 atau immunise.health.gov.au

Perawatan usai imunisasi

Untuk informasi lanjutan soal efek sampingan
yang biasa dan langka dari vaksin, kunjungilah
healthywa.wa.gov.au/immunisation.
Bila terjadi reaksi yang Anda anggap serius atau
tidak terduga, secepatnya cari nasihat medis.
Undang-undang mewajibkan semua penyedia
imunisasi di Western Australia untuk melaporkan
reaksi tak diharapkan setelah imunisasi. Orang tua
juga bisa melaporkan kekhawatiran tentang setiap
reaksi serius pasca imunisasi secara daring di
wavvs.health.wa.gov.au, atau dengan menelepon
Klinik Pusat Imunisasi di nomor 9321 1312.

Bagi yang berkebutuhan khusus, bila
diminta, dokumen ini dapat disediakan
dalam format-format alternatif.
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Menular. © Departmen Kesehatan 2018
Kecuali disebut lain, hak cipta pada bahan ini ada pada
Negara Bagian Western Australia. Di luar penggunaan
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resensi yang dibolehkan ketentuan UU Hak Cipta 1968,
tidak ada bagian yang boleh direproduksi atau digunakan
ulang untuk kebutuhan apa pun tanpa izin tertulis dari
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IMM-013356 FEB’18

Mungkin ada sedikit rasa sakit, demam, pusing, dan
lelah. Untuk pusing dan rasa sakit, berikan
paracetamol sesuai petunjuk label. Bila demam
bertahan, periksakan ke dokter.

IMM-013031 OCT’17

Bekas suntikan mungkin memerah dan bengkak –
kompres dengan kain dingin yang agak basah.

