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Vaksin booster adalah dosis vaksin tambahan yang meningkatkan (mendorong) perlindungan Anda. 
Dosis vaksin booster pertama tersedia untuk: 

o Siapa pun yang berusia 12+ yang mendapatkan dosis Pfizer ke-2 minimal 5 bulan yang lalu.  
o Siapa pun yang berusia 18+ yang mendapatkan dosis Moderna ke-2 minimal 5 bulan yang lalu.  
o Siapa pun yang berusia 18+ yang mendapatkan vaksin J&J minimal 2 bulan yang lalu. 

Dosis vaksin booster kedua tersedia untuk: 
o Siapa pun yang berusia 50+ yang mendapatkan dosis ke-1 vaksin booster minimal 4 bulan yang lalu.  
o Siapa pun yang berusia 12+ yang memiliki defisiensi imun dan mendapatkan dosis ke-1 vaksin 

booster minimal 4 bulan yang lalu. 
 
• Apakah vaksin booster berarti vaksin tidak berfungsi?  

o Beberapa vaksin diperkirakan akan kehilangan manfaatnya seiring waktu, seperti vaksin Tetanus 
dan beberapa vaksin yang dirancang untuk memerlukan dosis reguler, seperti vaksin Flu.  

o Kita semua membutuhkan dosis vaksin booster untuk menjaga perlindungan tubuh kita terhadap 
COVID-19. 

• Apakah orang yang divaksinasi belum cukup? 
o Setiap orang berisiko sakit atau bahkan meninggal akibat COVID-19, tetapi orang dewasa yang lanjut 

usia dan orang dengan beberapa kondisi kesehatan berisiko lebih tinggi. Vaksin booster mencegah 
Anda terkena COVID-19 dan dapat membantu mencegah Anda menyebarkan virus ke orang lain.  
 Orang yang mungkin Anda tularkan COVID-19 mungkin tidak dapat melawan virus sebaik 

diri Anda dan dapat berakhir sakit parah atau dirawat di rumah sakit. 
o Pandemi belum berakhir sehingga jumlah orang yang terkena COVID-19 dapat kembali naik. 

• Saya sudah pernah sakit COVID-19. Apakah saya masih perlu mendapatkan vaksin booster?  
o Ya, Anda masih dapat terkena COVID-19 lebih dari satu kali dan para ahli belum mengetahui berapa 

lama Anda terlindungi dari virus setelah sembuh dari sakit COVID-19.  
• Di mana saya bisa mendapatkan vaksin COVID-19 atau dosis vaksin booster?  

o Vaksin booster tersedia di semua tempat vaksin COVID-19 ditawarkan.  
o Kunjungi www.vaccines.gov atau www.phila.gov/vaccine atau hubungi (215) 685-5488. 
o Jika mengalami kesulitan untuk pergi ke klinik, daftar Program Vaksinasi Di Rumah untuk Anda dan 

pengasuh Anda: https://bit.ly/homeboundvaccinephl 
• Apakah klinik Anda dapat diakses? Bagaimana jika saya tidak bisa berbahasa Inggris atau membutuhkan 

transportasi? 
o Semua klinik vaksin PDPH memiliki layanan interpretasi telepon, dapat diakses, dan memiliki 

transportasi gratis ke setiap rumah. Kunjungi https://bit.ly/KnowB4Ugo atau hubungi (215) 586-3006. 
• Bagaimana saya bisa mendapatkan kartu vaksin COVID-19 pengganti?  

o Mintalah salinan data vaksin Anda yang dapat digunakan sebagai kartu vaksin.  
o Kunjungi https://bit.ly/LostVaxCardPHL atau hubungi (215) 685-5488, tekan nomor 5 untuk layanan 

interpretasi. 
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