
Untuk Tenaga Kesehatan

Vaksin ChAdOx1-S/nCoV-19 [rekombinan]

Fakta Seputar Vaksin AstraZeneca

Vaksin COVID-19 MODERNA merupakan vaksin mRNA dengan nukleosida 
yang dimodifikasi yang dapat membentuk kekebalan tubuh terhadap virus 

SARS-CoV-2 sehingga dapat mencegah penyakit COVID-19

Setelah vial dibuka, simpan pada suhu 2°C s/d 8°C 
dan vaksin dapat digunakan sampai 6 jam 

Berdasarkan rekomendasi WHO tanggal 16 Maret 2021 
bahwa efikasi vaksin Sinopharm pada interval 
pemberian vaksin 3 minggu (79%)

Kontraindikasi Alergi terhadap vaksin/
komponen vaksin

Riwayat alergi berat/syok anafilaksis pada
pemberian dosis pertama vaksin Moderna1 2

Pusing Mual dan 
muntah

Demam

3

Petugas Kesehatan perlu memberikan informasi dan edukasi kepada sasaran sebelum divaksin tentang manfaat vaksin, 
reaksi yang mungkin muncul setelah vaksinasi dan apa yang harus dilakukan jika mengalami reaksi tersebut

Nyeri, bengkak dan 
kemerahan di tempat suntikan

Lelah atau 
tidak enak badan

Indonesia

Untuk informasi lebih rinci, kunjungi: https://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua/  
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Saat ini terdapat total 165 negara 
yang sudah menyetujui penggunaan 
vaksin Astra Zeneca. 

Vaksin ini paling banyak
digunakan di seluruh dunia
hingga lebih dari 1 milyar dosis.

Untuk Tenaga Kesehatan

Fakta Seputar Vaksin Moderna

Pesan

Pesan

Vaksin tersedia dalam bentuk suspensi beku, dalam vial yang berisi maksimal 15 dosis

8°C

2°C
*Sebelum digunakan, vial vaksin harus digoyangkan
/diputar dengan lembut. Jangan dikocok.

Berdasarkan data uji klinik fase 3 pada tanggal 
21 November 2020, efikasi vaksin Moderna mRNA-1273 
pada interval pemberian vaksin 4 minggu adalah sebesar 
94,1% pada kelompok usia 18 hingga di bawah 65 tahun 
dan 86,4% pada kelompok usia 65 tahun ke atas. 

MANAJEMEN PENGELOLAAN VAKSIN 

Instalasi farmasi (Dinas 
Kesehatan Provinsi/ 
Kabupaten/Kota): dalam 
freezer dengan suhu -25°C 
s/d -15°C.

Puskesmas dan fasilitas 
pelayanan kesehatan lain, 
dalam vaccine refrigerator
suhu +2°C s/d +8°C.

Vaksin sisa yang belum dibuka 
dapat dikembalikan ke vaccine 
refrigerator dan dapat digunakan 
selama 30 hari dan jangan 
dibekukan kembali. 

Cairkan dalam suhu +2°C s/d 
+8°C selama 3 jam, lalu 
masukkan ke vaccine carrier 
(pastikan suhu dalam vaccine 
carrier tetap +2°C s/d +8°C). 

+25°C

+15°C

Vaksin harus segera dihabiskan 
dalam 24 jam.

Cairkan dalam suhu ruangan 
+15°C s/d +25°C selama 1 s/d 
1,5 jam. 

8°C

2°C

-15°C

-25°C

<8°C

*Sebelum digunakan, vial vaksin 
harus digoyangkan/diputar 
dengan lembut. Jangan dikocok.

Pencairan (Thawing)2Penyimpanan1

Vial yang sudah dibuka 
disimpan pada suhu 2°C 
s/d 8°C dan vaksin dapat 
digunakan sampai 6 jam. 

Simpan vaksin secara terpisah 
dalam rak atau keranjang vaksin 
yang berbeda agar tidak tertukar 

dengan vaksin rutin

8°C

2°C

Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI):

Biasanya KIPI bersifat ringan, berlangsung 
singkat beberapa hari dan hilang tanpa 
atau dengan pengobatan

Reaksi lokal: Nyeri, 
kemerahan, bengkak, gatal 
di tempat suntikan.

Reaksi umum: Sakit kepala, mual, 
pegal-pegal, nyeri sendi, kelelahan, 
demam, diare ringan.

Info lainnya

Vaksin Moderna mRNA-1273 telah mendapatkan WHO Emergency Use Listing (EUL).

Data menunjukan bahwa manfaat vaksin Moderna lebih besar daripada risiko jika terinfeksi virus COVID-19.

BPOM telah menerbitkan Izin Penggunaan pada Masa Darurat/Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin Moderna pada tanggal 
2 Juli 2021. BPOM menjamin bahwa vaksin Moderna aman dan berkualitas.

DINAS KESEHATAN PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA
PUSKESMAS DAN FASILITAS

PELAYANAN KESEHATAN LAIN

PENYIMPANAN

Simpan vaksin Moderna secara terpisah dalam rak atau keranjang vaksin yang berbeda agar tidak tertukar dengan vaksin imunisasi rutin

Dalam freezer dengan suhu -25°C s/d -15°C Dalam vaccine refrigerator suhu +2°C s/d +8°C

PENCAIRAN

Dilakukan apabila vaksin yang disimpan di Dinas Kesehatan akan langsung digunakan 
untuk pelayanan

Vaksin sisa yang belum dibuka dapat dikembalikan ke vaccine refrigerator dan 
dapat digunakan selama 30 hari. JANGAN DIBEKUKAN KEMBALI.

Cairkan vaksin dalam suhu +2°C s/d +8°C selama 3 jam, lalu masukkan ke 
vaccine carrier (pastikan suhu dalam vaccine carrier tetap +2°C s/d +8°C).

ATAU

Cairkan dalam suhu ruangan (+15°C s/d +25°C) selama 1 s/d 1,5 jam.

Vaksin sisa yang belum dibuka TIDAK dapat dikembalikan ke vaccine 
refrigerator dan HANYA dapat digunakan dalam waktu 24 jam.

Vaksin tidak perlu dicairkan

Tulis tanggal dan jam pertama kali vial dibuka.

Sebelum setiap pengambilan dosis, vial vaksin harus digoyangkan/diputar dengan lembut. Jangan dikocok.

Vaksin disiapkan dalam jumlah secukupnya, lalu dibawa ke tempat pelayanan menggunakan vaccine carrier. Pastikan vial dalam kondisi 
tegak dan berikan busa pelindung sampai vial tidak bisa bergerak bebas. Usahakan tidak terjadi guncangan berlebihan saat membawa 
vaksin dalam kondisi sudah cair.

Sebelum disuntikkan, vaksin didiamkan dulu selama 15 menit pada suhu ruangan.

Pastikan warna cairan vaksin keputihan atau tampak partikel putih. Jika warnanya berubah, jangan gunakan.

Vial yang sudah dibuka disimpan di antara busa pada bagian atas vaccine carrier dan dapat digunakan sampai 6 jam.

Catat dan laporkan semua KIPI baik ringan maupun serius 
ke https://keamananvaksin.kemkes.go.id

Jika dibutuhkan, minum obat sesuai anjuran.

Jika terjadi demam, kompres dengan air hangat/mandi dengan air hangat, perbanyak minum air putih dan istirahat.

Jika terjadi reaksi seperti nyeri, bengkak atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin pada lokasi tersebut.

Apa yang perlu dilakukan bila terjadi reaksi setelah vaksinasi:

PENGGUNAAN

https://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua/  
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