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Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI) (Kelompok Penasihat Teknis 
Australia tentang Imunisasi) merekomendasikan bahwa vaksin COVID-19 Novavax dapat 
digunakan untuk vaksinasi utama COVID-19 pada orang berusia 18 tahun atau lebih. Hal ini 
mengikuti persetujuan provisional dari Therapeutic Goods Administration’s (TGA) terhadap 
penggunaan Novavax di Australia. 

 

 

Apa perbedaan Novavax dibanding vaksin COVID-19 lainnya? 
Novavax adalah vaksin protein. Vaksin ini menggunakan protein spike yang ada pada permukaan 
virus corona. Protein spike dibuat di dalam sel di laboratorium. Setelah vaksinasi, sistem imun 
memproduksi respons daya tahan terhadap protein spike. Ini berbeda dengan vaksin mRNA 
(Pfizer dan Moderna): vaksin mRNA memberikan instruksi ke sel untuk membuat protein spike 
daripada langsung menggunakan protein spike untuk menghasilkan respons daya tahan. 

Seperti semua vaksin COVID-19 lain yang disetujui di Australia, vaksin Novavax tidak 
mengandung virus hidup apa pun dan tidak dapat memberikan Anda COVID-19. 

Vaksin COVID-19 di Australia harus lulus berbagai jenis tes keamanan sebelum diberikan kepada 
masyarakat. Therapeutic Goods Administration bertanggung jawab untuk memeriksa keamanan 
vaksin dan menyetujui penggunaan vaksin di Australia. 

 

Siapa yang bisa mendapatkan vaksin Novavax? 
Vaksin Novavax dapat digunakan untuk jalur utama vaksinasi COVID-19 pada orang berusia 18 
tahun atau lebih. Ini berarti bahwa sebagian besar orang akan dapat menerima vaksin Novavax 
untuk vaksinasi dosis pertama dan kedua. Orang dengan gangguan sistem imun yang parah dapat 
menerima vaksin Novavax untuk salah satu dari tiga dosis dalam jalur utama vaksinasi tiga dosis 
mereka. 

Vaksin Novavax juga disetujui untuk penggunaan sebagai dosis ketiga bagi mereka yang berusia 
di atas 18 tahun bila tidak ada pilihan vaksin lain yang sesuai. 

 

Kapan dan di mana vaksin Novavax akan tersedia? 
Novavax tersedia bagi masyarakat Victoria melalui: 

• sejumlah pusat vaksinasi milik negara bagian 
• klinik dokter 
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• apotek 
• Layanan Kesehatan Terkontrol Masyarakat Aborigin. 

Vaksin Novavax juga tersedia untuk janji temu rumah bagi siapa saja yang perlu menerima dosis 
pertama atau kedua vaksin COVID-19 di rumah. Janji temu di rumah berarti seorang tenaga 
kesehatan mengunjungi rumah Anda untuk memberi Anda vaksin COVID-19, dan seluruh proses 
ini memakan waktu sekitar 45 menit. Anda dapat memesan janji temu di rumah dengan 
menghubungi Coronavirus Hotline di nomor 1800675398. Kunjungi vaksinasi COVID-19 di rumah 
untuk informasi lebih lanjut. 

 

Berapa suntikan yang saya perlukan? 
Dua dosis vaksin direkomendasikan, dengan jarak setidaknya tiga minggu, agar seseorang dapat 
dianggap sudah divaksinasi penuh. 

 

Orang-orang dengan gangguan sistem imun yang parah dapat menerimanya sebagai bagian 
dari jadwal jalur vaksinasi utama tiga dosis mereka.  
 

Apakah vaksin Novavax telah disetujui untuk vaksinasi anak-anak? 
Vaksin Novavax saat ini belum disetujui untuk digunakan untuk orang di bawah usia 18 tahun. 

 

Apakah vaksin ini aman bagi wanita hamil atau menyusui? 
Vaksin ini aman bagi wanita hamil atau menyusui. 

 

Apakah vaksin ini aman untuk orang dengan gangguan sistem imun yang parah? 
Ya. Novavax dapat digunakan sebagai bagian dari jadwal tiga dosis yang diperlukan untuk orang-
orang yang memiliki sistem imun yang sangat lemah untuk melengkapi jalur vaksinasi utama 
mereka. 

 

Dapatkah saya menerima vaksin Novavax untuk dosis kedua saya jika saya telah 
menerima vaksin yang berbeda untuk dosis pertama saya? 
Vaksin ini dapat diberikan sebagai bagian dari jadwal vaksinasi campuran kepada orang-orang 
yang telah mendapat satu atau lebih dosis vaksin COVID-19 lainnya, termasuk sebagai dosis 
ketiga untuk orang-orang dengan gangguan sistem kekebalan yang parah. 

 

Apakah vaksin ini aman untuk orang yang pernah terkena COVID-19? 
Ya. Novavax dapat diberikan kepada orang yang sebelumnya pernah terinfeksi SARS-CoV-2 
(virus penyebab COVID-19), hal ini sejalan dengan rekomendasi untuk vaksin COVID-19 lainnya. 

 

Bisakah saya mendapatkan vaksin ini sebagai dosis ketiga? 
Vaksin Novavax telah disetujui untuk penggunaan sebagai dosis ketiga bagi mereka yang berusia 
di atas 18 tahun bila tidak ada pilihan vaksin lain yang sesuai. 

 

tel:1800675398
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-home
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Apakah vaksin ini memiliki efek samping? 
Sama seperti vaksin lainnya, merasakan sejumlah efek samping setelah menerima vaksin 
Novavax merupakan hal yang normal. Efek samping yang umum dirasakan termasuk: 

• rasa sakit atau nyeri di bagian yang disuntik 
• rasa lelah 
• sakit kepala 
• nyeri otot atau sendi 
• merasa tidak enak badan secara umum. 

Efek samping yang lebih jarang dirasakan setelah menerima Novavax termasuk: 

• kemerahan atau bengkak di bagian yang disuntik 
• demam 
• mual atau muntah. 

Efek samping ini umumnya ringan dan akan hilang dalam satu atau dua hari. 

 

Kapan saya harus mencari pertolongan medis setelah vaksinasi dengan Novavax? 
Efek samping yang serius jarang terjadi. 

Anda dapat mengalami efek samping yang jarang terjadi berikut setelah menerima vaksin: 

• pembengkakan kelenjar getah bening 
• ruam 
• gatal di bagian yang disuntik  
• peningkatan tekanan darah hingga selama tiga hari. 

 

Hubungi dokter Anda apabila Anda khawatir terhadap efek samping apapun. 

 

Mengapa kita harus mencari gejala ini? 
Meskipun jarang, sejumlah orang dapat memiliki reaksi alergi terhadap vaksin ini, atau bahan yang 
terdapat dalam vaksin. Jika Anda memiliki gejala-gejala ini, penting bagi Anda untuk menghubungi 
dokter Anda. Dan jika Anda pikir Anda mengalami reaksi alergi yang parah (anafilaksis), segera 
hubungi 000. 

Data keamanan dari sebuah penelitian di Amerika Serikat dan Meksiko yang melibatkan 34.000 
peserta menemukan bahwa reaksi buruk yang serius (seperti miokarditis) jarang terjadi. 

Studi ini menemukan bahwa efek samping ringan lebih sering terjadi, dan ini termasuk hal-hal 
seperti rasa sakit di bagian yang disuntik, sakit kepala dan kelelahan. Efek samping seperti ini 
biasa terjadi pada vaksin COVID-19 lainnya dan umumnya hilang setelah satu atau dua hari. 

 

Apakah pemberi vaksin memerlukan pelatihan lebih lanjut untuk memberikan 
vaksin? 
Pemberi vaksin harus menyelesaikan pelatihan wajib yang diberikan oleh pemerintah Australia 
sebelum mereka diizinkan untuk memberikan vaksin COVID-19 apa pun di Australia. Setiap merek 
vaksin COVID-19 memiliki paket pelatihan terpisah. 
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Di mana saya dapat memperoleh informasi lebih lanjut? 

• Pernyataan ATAGI tentang penggunaan vaksin COVID-19 Novavax 

• Rekomendasi ATAGI tentang penggunaan vaksin COVID-19 Novavax sebagai dosis ketiga 
• Sumber daya Pemerintah Australia: Setelah Anda menerima vaksin COVID-19 Novavax 
• Baca lebih lanjut tentang vaksin COVID-19 
• Informasi lebih lanjut mengenai cara mendapat vaksin COVID-19 

• Lihat Informasi Produk vaksin Novavax 
 

Pertanyaan umum seputar vaksinasi COVID-19 
 

Di mana saya bisa divaksinasi? 
Pemerintah Victoria akan memberikan informasi lebih lanjut tentang peluncuran Novavax dalam 
beberapa minggu mendatang. Untuk informasi terkini mengenai cara membuat janji vaksinasi dan 
daftar pusat vaksinasi milik negara bagian, kunjungi website Coronavirus Pemerintah Victoria. 

 

Apakah saya tetap bisa mendapatkan vaksin COVID-19 jika saya bukan warga 
negara Australia? 
Ya. Vaksin COVID-19 diberikan gratis bagi semua orang yang tinggal di Australia. 

Anda tidak memerlukan Individual Healthcare Identifier ataupun kartu Medicare untuk 
mendapatkan vaksin COVID-19 di suatu pusat vaksinasi. 

• Jika Anda tak memiliki kartu Medicare, Anda dapat mendaftar untuk memperoleh Individual 
Healthcare Identifier (IHI). 

• Individual Healthcare Identifiers digunakan untuk mencocokkan catatan yang tepat dengan 
orang yang dirawat - tidak ada informasi klinis yang ditautkan ke nomor identifikasi ini. 

 

Mendaftarkan diri untuk mendapat Individual Healthcare Identifier dan divaksinasi COVID-19 tidak 
akan berdampak pada status visa Anda maupun hak Anda untuk mendapat pembayaran dari 
pemerintah. 

 

 

 
Untuk mendapatkan dokumen ini dalam format lain, silakan email COVIDvaccination@dhhs.vic.gov.au atau 
telepon ke nomor 1300 651 160, menggunakan National Relay Service (13 36 77) jika diperlukan. 

Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.  

© State of Victoria, Australia, Department of Health, February 2022. 

https://www.health.gov.au/news/atagi-statement-on-the-use-of-novavax-covid-19-vaccine-nuvaxovid
https://www.health.gov.au/resources/publications/atagi-recommendations-on-the-use-of-a-booster-dose-of-covid-19-vaccine
https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-vaccination-after-your-nuvaxovid-novavax-covid-19-vaccination
https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-vaccination-after-your-nuvaxovid-novavax-covid-19-vaccination
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccine
https://www.coronavirus.vic.gov.au/book-your-vaccine-appointment
https://www.tga.gov.au/tga-provisionally-approves-biocelect-pty-ltds-behalf-novavax-inc-covid-19-vaccine-nuvaxovid
https://www.coronavirus.vic.gov.au/book-your-vaccine-appointment
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-centres
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihi
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-centres
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihi
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihi
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