
Program imunisasi sekolah untuk 
siswa kelas 7 – informasi untuk 
orang tua

Mengapa imunisasi itu penting?

Imunisasi melindungi orang dari penyakit menular 
yang membawa risiko besar terjadinya penyakit 
serius, disabilitas, dan kematian. Vaksin memicu 
respons imun yang melindungi seseorang jika terkena 
kontak dengan penyakit itu lagi di lingkungan.

Semua vaksin yang ada di Australia saat ini harus 
lolos pemeriksaan keamanan yang ketat sebelum 
disetujui. Vaksin diperiksa secara rutin untuk 
memastikan keamanan dan efektivitasnya. Semua 
obat dan vaksin dapat memiliki efek samping. 
Terkadang efek samping ini serius, tetapi pada 
umumnya tidak. Untuk informasi tentang keamanan 
vaksin dan efek samping yang umum serta jarang 
muncul, baca selengkapnya di: healthywa.wa.gov/
immunisation

Program imunisasi sekolah

Melalui program ini, anak Anda berkesempatan 
memperoleh berbagai vaksin gratis yang rutin dan 
disarankan untuk melindungi dirinya dari:
 * difteri, tetanus, pertusis (batuk rejan) – 1 injeksi
 * human papillomavirus (HPV) – 1 injeksi.

Anda dapat membaca selengkapnya tentang penyakit-
penyakit ini dan vaksin yang digunakan untuk 
melindungi dari penyakit-penyakit tersebut di:  
healthywa.wa.gov.au/immunisation

Yang perlu Anda lakukan

Paket persetujuan imunisasi berisi informasi dan 
formulir persetujuan. 

Sebagai orang tua atau wali, Anda wajib:

1. membaca dengan cermat formulir persetujuan 
dan lembar fakta vaksin yang terlampir, serta 
mengunjungi  
healthywa.wa.gov.au/immunisation atau 
menghubungi perawat sekolah Anda jika 
membutuhkan informasi selengkapnya

2. mencentang kotak merah atau hijau pada 
formulir persetujuan, untuk menandakan 
vaksin apa saja yang Anda setujui dan tidak 
setujui, lalu membubuhkan tanda tangan di 
tempat yang disediakan

3. memberikan informasi pada formulir 
persetujuan tersebut tentang permasalahan 
medis yang mungkin memengaruhi respons 
anak Anda terhadap imunisasi.

4. mengembalikan formulir yang telah diisi ke 
sekolah, meskipun Anda menolak imunisasi.

Anda mungkin akan dihubungi oleh perawat jika 
dibutuhkan informasi lebih lanjut.

Hanya siswa yang formulirnya telah diisi dan 
ditandatangani yang akan divaksin. 

Jika anak Anda tidak menerima imunisasi pada 
hari yang ditentukan, Anda akan diberi tahu, dan 
opsi imunisasi lain akan ditawarkan.

healthywa.wa.gov.au
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Sebelum anda Anda divaksin
Penyakit umum yang ringan seperti pilek atau demam 
ringan seharusnya tidak menunda diberikannya 
vaksinasi. Namun, dalam kasus tertentu, disarankan 
agar vaksinasi ditangguhkan atau ditunda karena 
adanya kondisi medis dasar. Beri tahu perawat 
imunisasi atau pihak sekolah jika anak Anda:

 * pernah mengalami reaksi serius setelah  
vaksinasi terdahulu

 * memiliki riwayat alergi serius yang membuat 
pemberian vaksin tidak disarankan

 * pernah mendapatkan vaksin aktif dalam satu bulan 
terakhir, misalnya tuberkulosis, campak, dan 
demam kuning

 * pernah mendapatkan suntikan imunoglobulin 
atau transfusi darah lengkap (whole blood) dalam 
tiga bulan terakhir

 * memiliki penyakit yang menurunkan imunitas, 
(misalnya leukemia, kanker, HIV/AIDS) atau tengah 
menjalani perawatan yang menurunkan imunitas 
(misalnya obat-obatan steroid seperti hidrokortison 
atau prednisolon, radioterapi, dan kemoterapi)

 * tinggal dengan seseorang yang memiliki penyakit 
yang menurunkan imunitas atau tengah menjalani 
perawatan yang menurunkan imunitas

 * sedang tidak sehat saat vaksinasi.

Perawatan setelah imunisasi
Lokasi injeksi mungkin berwarna merah dan bengkak - 
kompres dengan kain basah yang dingin. 

Mungkin muncul nyeri, demam, sakit kepala, atau 
kelelahan. Untuk sakit kepala dan nyeri, berikan 
parasetamol sesuai dosis yang dianjurkan pada labelnya. 
Jika demam berlanjut, hubungi dokter.

Kunjungi healthywa.wa.gov.au/immunisation untuk 
informasi selengkapnya tentang efek samping vaksin yang 
umum dan jarang terjadi.

Segera minta bantuan medis jika terjadi reaksi yang 
menurut Anda serius atau tidak terduga.

Sesuai undang-undang, semua penyedia imunisasi 
di Western Australia diwajibkan melaporkan kejadian 
ikutan pascaimunisasi. Orang tua juga dapat melaporkan 
kekhawatirannya tentang reaksi serius setelah imunisasi. 
Pelajari selengkapnya di healthywa.wa.gov.au/WAVSS atau 

hubungi 6456 0208.

Catatan imunisasi

Setelah imunisasi, siswa akan mendapatkan catatan 
vaksin yang telah diterimanya.

Semua vaksin yang diberikan melalui program 
sekolah dicatat di Daftar Imunisasi Australia 
(Australian Immunisation Register atau AIR).

Anda dapat mengakses Laporan Riwayat Imunisasi 
anak Anda melalui AIR untuk melihat apakah 
informasi vaksinnya sudah sesuai kondisi yang 
terbaru. 

Kontak

Dokter setempat

Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, 
atau satuan kesehatan masyarakat setempat

healthywa.wa.gov.au/publichealthunits

healthdirect Australia
Telepon: 1800 022 222 

Informasi selengkapnya

Departemen Kesehatan

healthywa.wa.gov.au/immunisation

Departemen Kesehatan Persemakmuran

1800 671 811 atau 
health.gov.au/health-topics/immunisation

Dibuat oleh Direktorat Pengendalian Penyakit Menular
© Departemen Kesehatan 2023

Hak cipta materi ini dimiliki oleh Negara Bagian Western Australia 
kecuali dinyatakan lain. Kecuali untuk penggunaan tertentu untuk 
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Dokumen ini dapat disediakan 
dalam format lain jika diminta bagi 
penyandang disabilitas.
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