
FAQ VAKSINASI COVID-19 RSUI 

 

1. Apakah RSUI melayani vaksinasi COVID-19? 

Vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di RSUI adalah vaksin dari pemerintah 

dengan sasaran bertahap sesuai arahan pemerintah dan Dinkes Kota Depok. Saat in, 

sasaran vaksinasi COVID-19 untuk tenaga kesehatan, layanan publik dan lansia ber-

KTP/Domisili Depok. 

 

2. Link Pendaftaran Vaksinasi COVID-19 

Masyarakat yang termasuk dalam kategori sasaran tenaga kesehatan dan layanan publik 

akan mendapatkan Vaksinasi COVID-19 dengan melakukan pendaftaran melalui 

tautan  https://baba-ias.depok.go.id 

 

3. Syarat dan ketentuan Vaksinasi Lansia 

1. Warga lansia Kota Depok (min. 60 tahun) 

2. Memiliki KTP atau Surat Keterangan Domisili Depok, Jawa Barat. 

3. Peserta mendaftarkan diri melalui www.xlaxiata.co.id/indonesiabangkit sesuai kuota 

yang tersedia. Pastikan telah mendapatkan e-ticket untuk ditunjukkan pada hari 

pelaksanaan. 

4. Peserta dalam keadaan sehat. 

5. Peserta menggunakan baju yang longgar di area lengan atas untuk memudahkan 

penyuntikan. 

 

4. Apakah vaksinasi COVID-19 berbayar 

Vaksinasi COVID-19 dari program pemerintah tidak berbayar. 

 

5. Jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di RSUI 

Saat ini vaksin COVID-19 yang digunakan adalah produksi PT. Bio Farma. 

 

6. Informasi vaksinasi COVID-19 di RSUI 

 Alur vaksinasi Covid-19 RSUI 

http://bit.ly/alurvaksinasicovidRSUI 

 Vaksinasi Covid-19 untuk lansia di RSUI 

http://bit.ly/vaksinlansiaRSUI  

https://baba-ias.depok.go.id/pendaftaran-vaksinasi/lansia
http://www.xlaxiata.co.id/indonesiabangkit
http://bit.ly/alurvaksinasicovidRSUI
http://bit.ly/vaksinlansiaRSUI


7. Ketentuan Penerima vaksin COVID-19 

Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 

Nomor HK.02.02/4/1/2021, Januari 2021, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan Surat Rekomendasi PAPDI tentang Pemberian Vaksinasi COVID-19 

pada Pasien dengan Penyakit Penyerta/Komorbid, terdapat beberapa kondisi yang 

membuat Vaksin COVID-19 TIDAK DAPAT DIBERIKAN yaitu: 

1.  Penyintas COVID-19 atau yang sudah sembuh namun belum sampai 3 bulan 

2. Sedang hamil 

3. Mengalami gejala ISPA seperti batuk/pilek/sesak napas dalam 7 hari terakhir  

4. Ada anggota keluarga serumah yang kontak erat/suspek/konfirmasi/sedang 

dalam perawatan karena penyakit COVID-19 

5. Memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala sesak napas, bengkak dan 

kemerahan setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya (pertanyaan untuk 

vaksinasi ke-2) 

6. Sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan 

darah dan tidak mendapatkan rekomendasi dari dokter 

7. Penyakit jantung (gagal jantung/penyakit jantung koroner) yang berada dalam 

kondisi akut dan tidak stabil 

8. Penyakit Autoimun Sistemik (SLE/Lupus, Sjogren, vaskulitis, dan autoimun 

lainnya) yang sedang berada dalam kondisi tidak stabil 

9. Penyakit ginjal (penyakit ginjal kronis/sedang menjalani hemodialysis/dialysis 

peritoneal/ transplantasi ginjal/sindroma nefrotik dengan kortikosteroid) yang 

sedang mengalami kondisi akut dan tidak stabil. 

10. Penyakit saluran pencernaan kronis, seperti Inflammatory Bowel Disease (IBD) 

akut dengan kondisi BAB berdarah, berat badan turun, demam, nafsu makan 

menurun sebaiknya vaksinasi ditunda. 

11. Penyakit Hipertiroid/Hipotiroid yang berada dalam kondisi tidak stabil. 

12. Penyakit kanker, kelainan darah, imunokompromais/defisiensi imun, dan 

penerima produk darah/transfusi yang berada dalam kondisi tidak stabil 

13. Penyakit Diabetes Melitus dalam kondisi metabolic akut 

14. Pengidap HIV dengan kondisi klinis tidak stabil dan tidak rutin minum ARV 



15. Penyakit paru (asma, PPOK, TBC) yang tidak terkontrol 

16. Pasien hipertensi dalam kondisi akut dengan tekanan darah >180/110 mmHg 

17. Pasien lansia (usia >59 tahun) dengan kondisi kelayakan berdasakan kuesioner 

RAPUH* dengan skor lebih dari 2 

18. Orang yang sedang mengalami stress (ansietas/depresi) berat 

 


