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Dalam Engka penanggulangan pandemi Corona yirus Drsaase 2019 (COVID-
19), Pemerintah telah menetapkan kebrakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat pada daerah provinsidan kabupaten/kota untuk memutus
mata rantai pen!laran.

Berkenaan dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada daerah provinsi dan
kabupaten/kota yang telah ditetapkan PPKM Darurat, agar Saudara dahm
melaksanakan vaksinasi COVID-19 tersebut berpedoman pada panduan pelaksanaan

vaksinasi COVIO-19 pada masa pemberlakuan PPKM Darurat sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas prhatian dan kerja sama yang baik diucapkan
terima kasih.
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Panduan Pelaksanaan
Vaksinasi COVID-19 Pada
Masa Pembedakuan PPKM
Darurat

B. DISTRIBUSI VAKSIN
1. Vaksin akan dikirimkan melalui mekanisme distribusi dari Biofama ke

gudang farmasi dinas kesehatan provinsi yang merupakan alokasi buffer
pusat.

2. Mekanisme pengiriman vaksin dari dinas kesehatan provinsi ke dinas
kesehatan kabupaten/kota akan diatur oleh Pemerintah Provinsi.

3. Gubernur perlu mempersiapkan SDM dan ruang penyimpanan vaksin yang

memadai sehingga alur distribusi vaksin dari dinas kesehatan provinsi ke
dinas kesehatan kabupaten/kota dapat berjalan dengan optimal.

4. Alokasi vaksin buffer provinsi yang masih berada di Hub Biofalma agar
dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi
COVID-1g dalam periode PPKM Darurat.

PANDUAN PELAKSANAAN VAKSINASI CORO'VA WRUS D'SEASE 2019
(COVID-19) PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN

iIASYARAKAT (PPK ) DARURAT

A. ALOKASI VAKSIN
1. Untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah ditetapkan PPKM

Darurat, harus tetap melaksanakan vaksinasi COVIO-19 bagi masyarakat
di vvilayahnya dengan alokasi vaksin yang ditentukan oleh Kementerian
Kesehalan sesuai dengan ketersediaan vaksin COVID-19.

2. Gubemur beMenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari
kabupaten/kota yang kelebihao alokasi vaksin kepada kabupaten/kota yang
kekurangan alokasi vaksin.

3. Gubernur mendorong BupatiMalikota untuk memanfaatkan secepatnya
alokasi vaksin kabupaten/kota yang masih ada di Hub.



c PELAKSANAAN PELAYANAN VAKSINASI
1. Peniadwalan layanan vaksinasi

a. Penjadwalan vaksinasi dapat dilakukan secara manual maupun
menggunakan sistem aplikasi, terutama pada pelayanan vaksinasi
dengan target peserta harian di atas 500 orang.

b. Penjadwalan vaksinasi harus diatur dengan baik untuk mencegah
kerumunan karena penumpukan peserta pada jam-jam tertentu.

Pelaksanaan vaksinasi
a. Pelaksanaan vaksinasi harus memperhatikan protokol kesehatan.
b. Alur pelayanan vaksinasi mengikuti alur pelayanan 2 meja yang

tertuang dalam KMK No HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi COVID-1g.Rantai dingin vaksin harus
dijaga sesuai prosedur untuk memastikan kualitas vaksin.

c. Pemerintah daerah dan TNI/POLRI dapat bekerjasama dengan
berbagai pihak seperti komunitas keagamaan/masyarakat serta pihak
swasta dalam pelaksanaan pelayanan vaksinasi guna memperluas
akses dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang
pentingnya vaksinasi.

d. Dalam pelaksanaan vaksinasi, pemerintah daerah dapat memberikan
pelayanan kepada semua target sasaran tanpa memandang domisili
atau tempat tinggal pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

D. ALUR PELAYANAN VAKSINASI
Meja Pelayanan Keterangan Kegiatan Pelayanan

Ruang Tunggu 1) Sasaran datang ke tempat pelayanan kemudian petugas

mengarahkan sasaran untuk duduk di ruang tunggu
2) Petugas menyiapkan Kertas Kendali, kemudian meminta

kepada sasaran untuk menunjukkan KTP dan melakukan
verifikasi menggunakan website https://pedulilindunqi.idi.

3) Untuk masyarakat lanjut usia warga negara asing,
pendidik dan tenaga kependidikan warga negara asing,
menunjukkan bukti pendukung sebagai sasaran
penerima vaksin berupa nomor register dari Kementerian
Luar Negeri, izin tinggal, Kartu lzin Tinggal Sementara
(KITAS), dan nomor paspor.

4) Apabila data sasaran tidak terdapat di website tersebut
maka petugas memberikan catatan atau tanda pada



Meja Pelayanan Keterangan Kegiatan Pelayanan

Kertas Kendali yang menunjukkan bahwa sasaran belum
terdafrar dan pendafiaran akan dilaksanakan di meja 2
setelah diberikan vaksinasi. Khusus pada pelaksanaan
vaksinasi tahap 2, sasaran yang belum terdaftar pada

aplikasi satu data, dapal melanjutkan ke meja 1 jika
membawa serta 2 orang lansia untuk divaksinasi, apabila
tidak membawa lansia maka petugas dapat memberikan
pemahaman kepada sasaran untuk menunggu
kesempatian vaksinasi tahap selanjutnya. Apabila
sasaran benar membawa serta lansia maka pelugas
memberikan Kerlas Kendali kepada sasaran untuk diisi

5) Sasaran mengisi bagian identitas dan pertanyaan
skrining pada Kertas Kendali. Petugas/relawan dapat
membantu sasaran apabila butuhkan, misalnya sasaran
lansia yang pedu pendampingan dalam mengisi Kertas
Kendali

6) Untuk mengurangi terjadinya penundaan vaksinasi,
skrining dapat dilakukan sebelum hari pelaksanaan

vaksinasi agar dapal memberikan kesempatan bagi
sasaran terkontrol penyakitnya. Untuk pengukuran

tekanan darah dapat terintegrasi dengan Posbindu PTM
7) Sasaran membawa Kertas Kendali yang sudah diisi ke

Meja 1

Meja 1

(Skrining dan
Vaksinasi)

1) Petugas memanggil sasaran sesuai urutran kedatangan
dan meminta Kertas Kendali yang telah diisi sasaran

2) Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan fisik
sederhana meliputi pemeriksaan suhu tubuh dan tekanan
darah serta memeriksa kembali pertanyaan skrining yang

telah diisi sasaran sekaligus mengidentifikasi riwayat
terkon irmasi COVID-1g (penyintas)

3) Jika diputuskan pelaksanaan vaksinasi harus ditunda,
maka sasaran dapat kembali ke fasilitas pelayanan
kesehatan sesuai rekomendasi jadwal yang diberikan
oleh petugas kesehatan

4) Ketika pada saat skrining dideteksi ada penyakit tidak
menular atau dicurigai adanya infeksi COVID-'Ig maka
pasien dirujuk ke Poli Umum untuk mendapat
pemeriksaan lebih lanjut

5) Sasaran yang dinyatakan sehat dapat diberikan vaksinasi



Meja Pelayanan Keterangan Kegiatan Pelayanan

6) Petugas memberikan penjelasan singkat tentang vaksin
yang akan dibedkan, manfaat dan reaksi simpang (KlPl)
yang mungkin akan terjadi dan upaya penanganannya

7) Sasaran duduk dalam posisi yang nyaman

8) Untuk vaksin multidosis, petugas menuliskan tanggaldan
jam dibukanya vial vaksin dengan pulpen/spidol pada

label vial vaksin
9) Petugas memberikan vaksinasi secara intra muskular

sesuai pinsip penyuntikan aman
10) Selesai penyuntikan, petugas menuliskan jenis vaksin,

.iam pelayanan dan nomo( batch pada Kertas Kendali dan
meminta sasaran menuju Meia 2 dengan membawa
Kertas Kendali yang telah diisi

Meja 2

Pencatatan
(termasuk

Pendaftaran dan
Perubahan Data,
jika dibutuhkan)
dan Observasi

1) Di meja 2 sasaran akan menyerahkan kertas kendali
kepada petugas meja 2

2) Sasaran menunggu selama '15 menit (masa observasi)
3) Petugas di meja 2 akan memasukkan semua data

registrasi, hasilskrining dan hasil layanan vaksinasi yang

terdapat pada Kertas Kendali sena hasil obseryasi ke
dalam aplikasi Pcare Vaksinasi dengan menggunakan

ussr "Petugas Pencatatan dan Obs€rvasi"
4) Jika peserta belum terdaflar dalam aplikasi atau iika ada

data yang perlu dirubah, maka petugas meja 2 akan
melakukan pendaftaran atau perubahan dala tedebih
dahulu pada aplikasi Pcare Vaksinasi dengan
menggunakan user petugas'Pra Registrasi'. Kemudian,
petugas meja 2 meminta sasaran menandatangani

Formulir Pernyataan Registrasi Sasaran Vaksinasi
COVID-1g atau Formulir Pernyataan Perubahan Data

Sasaran Vaksinasi COVIO-19 yang kemudian
ditandatangani juga oleh petugas
Selanjutnya, petugas meja 2 melakukan input dala
regislrasi, hasil skrining dan hasil layanan vaksinasi yang

tertulis pada Kertas Kendali serta hasll observasi ke

dalam aplikasi PCarc Vaksinasi dengan menggunakan
user'Pelugas Pencatatan dan Observasi"

5) Bila tidak memungkinkan untuk menginput data langsung
ke dalam aplikasi (misalnya karena gangguan sistem,
akses internetti,lak ada atau sarana tidak tersedia), maka

catat secara manual menggunakan formal excel standar
unluk kemudian diinput ke dalam aplikasi setelah tersedia



Meja Pelayanan Keterangan Kegiatan Pelayanan

koneksi internet atau kendala teratasi. lnput dapat
dilakukan menggunakan menu Pencatatan Pelaksanaan
Vaksin Manual atau menu Unggah Data

6) Petugas memberikan kartu vaksinasi manual (kartu

sudah disiapkan sebelum hari H pelayanan) kepada
sasaran yang telah mendapat vaksinasi

7) Reaksi/keluhan/gejala (KlPl) yang dialami selama
observasi kemudian ditindaklanjuti dengan pencatatian

dan pelaporan KlPl melalui website keamanan vaksin
1. Contoh Psngaturan Ruang/Tempat Pelayanan Vaksinaai
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2. Prosedur Untuk llamastikan Kualitas Vaksin
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