
Penyedia layanan kesehatan Anda
Hubungi penyedia layanan kesehatan Anda atau buat janji 
secara daring

Klinik vaksinasi massal Kunjungi situs web kam: vaccinelocator.doh.wa.gov/

Atau hubungi 1-800-525-0127, lalu tekan #. 
Tersedia bantuan penerjemahan.Apotek setempat

Klinik darurat atau masyarakat
Ada berbagai cara. Anda mungkin pernah mendengar 
tentang klinik dari teman atau anggota masyarakat. 
Tanyakan kepada mereka cara untuk mendaftar.

Pfizer-BioNTech 2 dosis, selisih 21 hari

Moderna 2 dosis, selisih 28 hari

Johnson & Johnson 1 dosis

Vaksin COVID-19: Apa yang Harus Diketahui

Anda menerima vaksin tanpa 
dikenakan biaya. Anda tidak boleh 
diharuskan membayar maupun 
dikenakan tagihan.

Anda mungkin diminta hal-hal 
berikut, tetapi Anda tidak
perlu memberikannya kepada 
mereka:

• identitas

• kartu asuransi

• nomor social security
Beberapa vaksin terdiri dari dua dosis. 
Diperlukan waktu dua minggu setelah 
Anda lengkap divaksinasi untuk 
mendapatkan perlindungan. Beberapa 
orang mungkin membutuhkan dosis 
booster.

Untuk informasi selengkapnya

Kunjungi: COVIDVaccineWA.org atau DOH.WA.GOV/Coronavirus

Hubungi: 1-800-525-0127, lalu tekan #. Tersedia bantuan penerjemahan.

Anda dapat menerima vaksin meskipun 
bukan warga negara A.S. Mereka tidak akan 
bertanya tentang status imigrasi Anda. 

Data pribadi hanya akan digunakan untuk 
keperluan kesehatan umum.

Di mana saya bisa 
mendapatkan vaksin?

Bagaimana cara saya 
membuat janji 
pertemuan?

Apa yang harus saya bawa ke 
janji pertemuan vaksinasi saya?

Berapa biaya vaksinasinya?

Apakah saya harus mendapatkan suntikan yang 
kedua?
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Anda kemungkinan akan mengalami efek 
samping. 

Kami menyarankan vaksin COVID-19 mRNA 
(Pfizer-BioNTech atau Moderna) alih-alih satu
kali suntikan vaksin Johnson & Johnson (J&J).

Namun demikian, vaksin J&J masih tersedia jika
Anda menginginkannya. Bicaralah dengan
penyedia layanan kesehatan tentang pilihan
Anda. 

Mendapatkan vaksinasi akan membantu Anda untuk 
tetap sehat di tempat kerja dan bergaul dengan teman-
teman serta keluarga kembali.

Anda akan memiliki kemungkinan yang sangat kecil 
untuk sakit parah, dirawat di rumah sakit, atau 
meninggal akibat COVID-19. 

Vaksin COVID-19 melatih tubuh Anda 
untuk membangun pertahanan melawan 
penyakit yang akan mencegah Anda 
jatuh sakit.

Apa manfaat dari Vaksin COVID-19?Apa efek sampingnya?

Untuk vaksin dengan dua kali suntikan, efek 
sampingnya mungkin lebih parah setelah suntikan 
yang kedua.

Hubungi 911 jika Anda mengalami reaksi alergi. 
Anda dapat mendaftar V-safe untuk melaporkan 
efek samping: vsafe.cdc.gov. 

Ya. Semua vaksin telah diuji ke puluhan ribu orang. 

Vaksin terbukti aman untuk orang-orang dari banyak ras 
dan orang-orang dengan kondisi kesehatan seperti 
obesitas, diabetes, penyakit jantung, penyakit hati, dan 
HIV. 

Apakah vaksin aman?

Mengapa saya harus mendapatkan vaksin?
Apakah satu vaksin lebih 
baik dari yang lainnya?

?

Di sekujur tubuh Anda:

• Kelelahan

• Sakit kepala

• Sakit otot

• Panas dingin

• Demam

• Mual

Di lengan tempat Anda 
diberikan suntikan:

• Rasa sakit

• Kemerahan

• Membengkak

Departemen Kesehatan (Department 
of Health) memeriksa laporan 
keselamatan secara rutin untuk 
memastikan tidak ada kekhawatiran 
terkait keselamatan.


