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Booster COVID-19:
Mengapa Saya Butuh Vaksin Lagi?

Mengapa saya harus menerima booster COVID-19 lagi?
Perlindungan dari vaksin COVID-19 yang pertama pada akhirnya akan memudar. Booster 
membantu memulihkan perlindungan tersebut. Virus COVID-19 juga berubah seiring 
waktu. Vaksin dan booster pertama tidak dapat memberikan perlindungan dari versi atau 
varian baru virus tersebut sebaik vaksin yang baru. Ilmuwan merancang booster yang 
memberikan perlindungan dari varian baru.

Apa bedanya booster terbaru dengan vaksin yang sudah saya terima?
Vaksin-vaksin awal COVID-19, yang disebut seri primer, dirancang untuk memberikan 
perlindungan dari varian asli COVID-19. Booster yang pertama mengembalikan 
perlindungan tersebut dengan mengingatkan tubuh untuk bersiap menghadapi 
infeksi COVID-19. Booster (kedua) yang paling baru dikembangkan mengembalikan 
perlindungan dan menambahkan perlindungan dari varian COVID-19 yang paling umum, 
yakni BA.4 dan BA.5 (Omicron).

Bagaimana jika saya sudah terkena COVID-19?
Bahkan jika Anda sudah pernah terkena COVID-19, menerima vaksin booster COVID-19 
memberikan perlindungan tambahan dari virus tersebut.

Bagaimana vaksin yang saya terima dianggap mutakhir?
Usia Anda menentukan vaksin dan booster mana yang Anda perlukan agar dianggap mutakhir. Berikut adalah rekomendasi 
dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (Centers for Disease Control and Prevention/CDC):
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Jika Anda memiliki pertanyaan tentang vaksin mana yang Anda perlukan dan waktu yang tepat untuk 
mendapatkannya, jawab Kuis Booster Interaktif dari CDC.

Booster COVID-19 
gratis dan tersedia 
sekarang.

Buat jadwal janji temu menggunakan Dukungan NCRN
Finder atau hubungi 1-877-904-5097 untuk 
menemukan lokasi vaksinasi terdekat.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html?s_cid=11747:cdc%20up%20to%20date%20vaccine:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://ncrn.msm.edu/s/find-your-state-resources
https://ncrn.msm.edu/s/find-your-state-resources



