Vaksinasi
Dosis Lanjutan
(Booster)

adalah vaksinasi COVID-19 yang diberikan setelah seseorang
mendapatkan dosis lengkap (1 & 2) dengan tujuan untuk
memperkuat tingkat kekebalan dan memperpanjang masa
perlindungan

Dosis 1

Dosis 2

Dosis Lanjutan
(Booster)

Bertujuan untuk memperkuat tingkat kekebalan dan
perlindungan masyarakat terhadap COVID-19
Gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia
Jarak pemberian minimal 6 bulan dari dosis 2
*(dosis 1 khusus untuk vaksin Johnson & Johnson)
Kriteria sasaran usia 18 tahun keatas, diprioritaskan

untuk lansia dan kelompok rentan
Pemerintah telah siapkan berbagai jenis vaksin untuk
vaksinasi dosis lanjutan yang terbukti aman dan bermanfaat
Pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan dilakukan secara bertahap

JANGAN KENDOR TETAP DISIPLIN MEMAKAI MASKER, MENJAGA JARAK,
MENCUCI TANGAN PAKAI SABUN, MENGHINDARI KERUMUNAN, dan BATASI MOBILITAS.

Alur Pelayanan

Vaksinasi Dosis Ketiga

(Booster)
1234

5678

9000

0000

Meja 0 : Pra-Registrasi dan Verifikasi

• Calon penerima vaksin mengecek
Pedulilindungi apakah sudah
memenuhi syarat menerima
vaksin dosis lanjutan
• Calon penerima vaksin datang
membawa KTP/KK

Petugas akan melakukan veriﬁkasi apakah sasaran
sudah memenuhi syarat untuk menerima vaksin dosis
lanjutan atau belum dengan cara:
• Petugas mengecek e-tiket vaksin dosis lanjutan dengan
menginput nama dan NIK sasaran pada aplikasi
Pedulilindungi; atau
• Calon penerima vaksin dapat menunjukkan e-tiket
vaksin dosis lanjutan di aplikasi Pedulilindungi kepada
petugas;
• Jika sudah diveriﬁkasi calon penerima vaksin akan
diberikan kertas kendali yang sudah diisi jenis dan
dosis vaksin yang akan diterima.

Meja 2 : Pencatatan dan Observasi

Meja 1 : Skrining dan Vaksinasi

• Petugas melakukan penginputan data dari
kertas kendali ke dalam aplikasi PCare
Vaksinasi
• Penerima vaksin akan diminta menunggu
untuk dilakukan observasi selama 15 menit
• Petugas mengisi kartu vaksinasi dan
memberikan kepada penerima vaksin
sebagai bukti telah melakukan vaksinasi
dosis lanjutan

• Petugas melakukan skrining terhadap calon
penerima vaksin
• Calon penerima vaksin yang sudah lolos
skrining, kemudian diberikan vaksinasi dosis
lanjutan sesuai dengan kombinasi jenis
vaksin dan jumlah dosis menurut ketentuan
yang berlaku
• Petugas mengisi hasil skrining dan vaksinasi
pada kertas kendali

JANGAN KENDOR TETAP DISIPLIN MEMAKAI MASKER, MENJAGA JARAK,
MENCUCI TANGAN PAKAI SABUN, MENGHINDARI KERUMUNAN, dan BATASI MOBILITAS.

Vaksinasi
Dosis Lanjutan
(Booster)

adalah vaksinasi COVID-19 yang diberikan setelah
seseorang mendapatkan dosis lengkap (1 & 2) dengan
tujuan untuk memperkuat tingkat kekebalan dan
memperpanjang masa perlindungan
Bertujuan untuk memperkuat tingkat kekebalan dan perlindungan
masyarakat terhadap COVID-19
Gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia
Jarak pemberian minimal 6 bulan dari dosis 2
*(dosis 1 khusus untuk vaksin Johnson & Johnson)

Kriteria sasaran usia 18 tahun keatas,
diprioritaskan untuk lansia dan
kelompok rentan
Pemerintah telah siapkan berbagai jenis
vaksin untuk vaksinasi dosis lanjutan
yang terbukti aman dan bermanfaat
Pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan
dilakukan secara bertahap

JANGAN KENDOR TETAP DISIPLIN MEMAKAI MASKER, MENJAGA JARAK,
MENCUCI TANGAN PAKAI SABUN, MENGHINDARI KERUMUNAN, dan BATASI MOBILITAS.

