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Varian Delta more dangerous for pregnant 
women?



Ibu Hamil dengan Covid-19:
74% - asymptomatic
84% in lobour - asymptomatic

Most common symptons:
- Cough 41%
- Fever 40%
Less frequent symptons:
- Dyspnoe 21%
- Myalgia 19%
- Lost of sense taste 14%
- Diarrhoea 8%
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Bank Data POGI: Gejala Covid-19

Covid-19 Obstetri



Pregnant women with 
symptomatic covid-19
Requiring hospitalization 
have overall worse 
maternal outcome
à Increased risk of death



Pregnancy Outcomes with COVID-19
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Ibu hamil datang ke UGD dengan tidak diketahui status COVID-19  

Triage UGD

Skrining Covid-19
1. Gejala klinis (Batuk, demam, sesak nafas)
2. Riwayat kontak/riwayat perjalanan
3. Tes serologis (Darah lengkap & rapid test)
4. CT Scan Thoraks atau Foto Thoraks

Konsultasi Satgas Covid-19 RS atau Dokter Spesialis Paru

Kasus Non Covid

Penanganan obstetri rutin
di Kamar bersalin

Kasus suspek

Diagnostik (RT-PCR Swab)

Indikasi Obstetrik atau MEOWS (+) atau Severitas Gejala

Isolasi Mandiri di RumahHospitalisasi

Penanganan obstetri di ruang isolasi (pasien
dianggap sebagai positif Covid-19 sampai

hasil swab menyatakan sebaliknya)  

RT-PCR Swab

Kasus Konfirmasi

Kasus Non Covid

Penanganan
obstetri rutin

“Idealnya dilakukan skrining universal 
covid pada semua ibu hamil yang akan

melahirkan dengan RT-PCR”

Gold Standard
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MENGAPA  IBU HAMIL / NIFAS HARUS ISOMAN?

• Hasil swab antigen atau PCR menunjukkan positif COVID-19.

• Bumil memiliki gejala terpapar COVID-19 dan sedang menunggu untuk tes PCR

atau hasil tes PCR.

• Bumil telah melakukan kontak erat dengan orang terinfeksi COVID-19.

• Bumil telah mengunjungi daerah/negara tertentu dengan risiko tinggi COVID-19.



Memutus Rantai Penularan COVID-19

Mengapa Isolasi Mandiri Harus Dilakukan?

Isolasi mandiri adalah upaya seseorang yang terpapar COVID-19, tanpa gejala atau
dengan gejala ringan, untuk mencegah penyebaran infeksi dengan melakukan
isolasi dirinya (mandiri).



Syarat Klinis

1. Kesehatan umum

- Usia <45 tahun

- Tanpa gejala/ gejala ringan : batuk,pilek, sakit kepala, 

demam <38 derajat C ,anosmia(hilang penciuman ) nyeri

sendi, sakit perut, diare, nyeri tenggorokan , 

- Tidak memiliki komorbid : hipertensi, Diabetes Melitus, 

obesitas, jantung, penyakit terkait autoimun,penyakit

paru, tuberculosis 

2. Kondisi Kehamilan

- Tidak ada tanda bahaya/kegawatdaruratan kehamilan dan

nifas. Belum ada tanda-tanda persalinan

- Usia kehamilan dibawah 39 minggu

Syarat Lainnya

‒ Melaporkan melakukan isolasi mandiri kepada RT/RW tempat

tinggalnya

‒ Mendapatkan izin untuk isolasi mandiri setelah melalui

pemeriksaan dari dokter/tenaga Kesehatan

‒ Dilakukan pemantauan rutin oleh Puskesmas

‒ Isoman dilaksanakan 10 hari atau 3 hari bebas gejala

‒ setelah selesai isoman tidak perlu dilakukan pemeriksaan ulang

swab antigen/ PCR).

‒ Setelah melewati masa isolasi, kontrol ke FKTP terdekat atau

melalui telekonsultasi.

SYARAT ISOLASI MANDIRI DI RUMAH







ISOLASI MANDIRI UNTUK IBU HAMIL 
PENDERITA COVID-19

1. Ibu hamil yang sedang menjalani isolasi mandiri diberikan konseling dan panduan isolasi di rumah
sesuai protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19 yang mengacu pada Surat Edaran
Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 Tahun 2020 Tentang Protokol Isolasi Diri
Sendiri Dalam Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19).

2. Mengingat kemungkinan persalinan prematur yang lebih tinggi pada ibu hamil penderita Covid-19,
sebaiknya ketika menjalani isolasi di rumah menghindari pekerjaan berat, mengurangi stress pikiran
(dapat melakukan yoga, peregangan, cukup tidur), berkomunikasi dengan petugas kesehatan
apabila timbul kencang atau kontraksi perut yang teratur, rasa menekan di perut bagian bawah, nyeri
pinggang yang menetap, ada pengeluaran per vaginam berupa lendir yang lebih banyak dari biasanya
atau bercak darah.



ISOLASI MANDIRI UNTUK IBU HAMIL 
PENDERITA COVID-19

3. Ibu hamil yang sedang menjalani isolasi mandiri sebaiknya dibekali sarana komunikasi dan nomor
kontak petugas yang bisa dihubungi untuk konsultasi dengan unit pelayanan maternal di tingkat
puskesmas dan petugas lain yang ditunjuk di FKTP terdekat dan petugas BKKBN.

4. Ibu hamil yang sedang menjalani isolasi mandiri sebaiknya diberikan formulir penilaian diri (self
assessment) kondisi kejiwaan, dan apabila ada keluhan atau penilaian yang memerlukan konsultasi,
bisa menghubungi petugas yang menangani kesehatan mental (mental health) di puskesmas
(Petugas Kesehatan Jiwa Puskesmas), dan apabila ada keluhan yang memerlukan konsultasi dengan
dokter spesialis (psikiatri) pada Satgas Covid RS atau dokter di RSJ dapat dilakukan dengan cara
telemedicine.



ISOLASI MANDIRI UNTUK IBU HAMIL 
PENDERITA COVID-19

5. Ibu hamil yang melakukan isolasi di rumah dianjurkan untuk diberikan suplementasi vitamin terdiri 
dari:
• Vitamin D 1000 – 5000 IU per hari
• Vitamin C,  pilihannya berupa : 

Tablet vitamin C non acidic 500 mg per 6-8 jam sekali (untuk 14 hari)
Tablet hisap vitamin C 500 mg per 12 jam sekali (selama 30 hari)

• Multivitamin yang mengandung vitamin C sebanyak 1-2 tablet per hari (selama 30 hari)
• Dianjurkan multivitamin yang mengandung C, B, E, Zink.
• Tablet  tambah darah (TTD) dilanjutkan sesuai dosis sesuai panduan kemenkes



ISOLASI MANDIRI UNTUK IBU HAMIL 
PENDERITA COVID-19

6. Ibu hamil yang melakukan isolasi di rumah sebaiknya dibekali dengan alat pemeriksaan suhu tubuh
(termometer) dan diajarkan cara membaca dan melaporkan hasilnya secara harian kepada petugas,
dan kalau memungkinkan sebaiknya dibekali dengan oxymeter untuk mengukur saturasi oksigen

7. Ibu hamil yang melakukan isolasi di rumah harus diberitahu tanda perburukan seperti : demam
tinggi diatas 38 C, frekuensi nafas diatas 24 kali per menit, denyut nadi diatas 100 kali per menit, rasa
berat bernafas, sesak nafas, berkeringat dingin, berdebar atau ada tanda bahaya dari kehamilannya
(nyeri kepala, keluar air ketuban, keluar darah, gerak anak berkurang) dan segera melaporkan
kepada petugas



ISOLASI MANDIRI UNTUK IBU HAMIL 
PENDERITA COVID-19

8. Ibu hamil yang melakukan isolasi di rumah sebaiknya dilakukan telemedicine (telekonsultasi) dan
didokumentasikan dalam kegiatan telemedicine harian dan apabila sudah selesai kegiatan isolasinya
segera diberikan surat keterangan selesai isolasi yang ditandatangani dokter umum fasilitas
kesehatan terdekat (Puskesmas)

9. Ibu hamil yang melakukan isolasi di rumah diberikan cara menghitung gerakan bayi dengan cara
“menghitung 10 gerakan dari Cardiff “(The ‘Cardiff Count to Ten). Ibu hamil diajarkan menghitung
gerakan janin mulai jam 8 pagi, dan apabila gerakan 10 kali sudah didapatkan (umumnya satu
sampai dengan dua jam), maka bayi masih kondisi baik dan ibu selesai menghitung gerakan janin
untuk hari itu. Apabila dalam 12 jam (sampai jam 8 malam) belum didapatkan gerakan 10 kali, maka
ibu melaporkan kepada petugas



ISOLASI MANDIRI UNTUK IBU HAMIL 
PENDERITA COVID-19

10. Ibu hamil risiko tinggi dengan komorbid maupun ada komplikasi medis seperti ; asma, penyakit
jantung, diabetes, pengakit ginjal kronik, penyakit hati, disabilitas, obese, HIV, TBC , penyakit
autoimun, sebaiknya dilakukan isolasi di tempat khusus yang memungkinkan dilakukan
pemantauan langsung oleh petugas, misalnya sarana khusus atau fasilitas yang dipersiapkan Pemda
atau rumah sakit

11. Ibu hamil yang mengalami masalah kebidanan risiko tinggi seperti preeklampsia, plasenta previa
dengan riwayat perdarahan, riwayat SC lebih satu kali dengan keluhan, riwayat dirawat dengan KPD
atau ancaman persalinan prematur, sebaiknya melakukan isolasi di rumah sakit.



ISOLASI MANDIRI UNTUK IBU HAMIL 
PENDERITA COVID-19

12. Ibu hamil yang melakukan isolasi di rumah diberikan nomor kontak telepon petugas kesehatan
terdekat, meliputi petugas Puskesmas Program Penanggulangan Penyakit Menular (P2M), tracer
Puskesmas, Bidan (KIA) Puskesmas, penanggung jawab Program Kesehatan Jiwa Puskesmas, petugas
BKKBN

13. Khusus pasien ibu hamil konfirmasi dengan gejala berat / kritis yang sudah dipulangkan tetap
melakukan isolasi mandiri minimal 7 hari dalam rangka pemulihan dan kewaspadaan terhadap
munculnya gejala COVID-19, dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan.



ISOLASI MANDIRI UNTUK IBU HAMIL 
PENDERITA COVID-19

14. Pasca isolasi mandiri, mengingat kemungkinan penyakit akan lebih berat apabila terkena Covid-19 
di trimester 3, ibu hamil khususnya yang sudah mencapai trimester 3 sebaiknya sangat membatasi 
diri untuk kontak dengan orang lain (social distancing)

15. Waktu isolasi diri sendiri untuk kasus covid-19 tanpa gejala adalah selama 10 hari  dan  gejala ringan 
adalah selama 10 hari plus 3 hari 



CATATAN HARIAN ISOLASI MANDIRI BUMIL
Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5 Hari 6 Hari 7 Hari 8 Hari 9 Hari 10 Hari 11 Hari 12 Hari 13 Hari 14

Tanggal

Gejala

Suhu (0C)

Saturasi O2

Frekuensi
Nadi

Laju Nafas

Keluhan lain

Gerakan 
janin dalam
12 jam

Kontraksi
Rahim 

Pengeluaran
cairan/darah
dari
kemaluan

Tanda 
Bahaya Ibu 
Hamil

Tanda 
Bahaya Ibu 
Nifas
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• Suplementasi:
1. Vitamin C 200-400 mg/8 jam dalam 100 cc NaCl 0,9% habis dalam 1 jam diberikan secara drip 

intravena (IV)
2. Vitamin D 5000 IU per hari
3. Antivirus : Remdesivir 200 mg IV drip (hari ke-1) dilanjutkan 100 mg IV drip (hari ke 2-10)
4. Antibiotika

Pemberian antibiotika pada kasus covid-19 yang berat dan tidak menganjurkan pemberian
antibiotika rutin pada kasus covid-19 yang ringan. Prinsip penatagunaan Antimikroba
(antimicrobial stewardship) harus dilakukan.Pemberian antibiotika tetap dilakukan evaluasi 
sesuai rekomendasi nasional 

5. Anti-inflamasi
Kortikosteroid: Dexamethason 6 mg/24 jam untuk paling lama 10 hari

7. Anti-interleukin 6  reseptor (bila tersedia dan dibutuhkan) dengan dosis 8 mg/kgBB single dose.
Keputusan untuk memberikan anti-interleukin 6 diperlukan konseling manfaat dan risikonya.

8. Terapi lain:
• Pemberian oksigen (HFNC)/NIV sampai dengan Ventilasi Mekanik Invasif (intubasi), inisiasi 

terapi oksigen pada ibu hamil dengan target > 94%
• Antikoagulan (LMWH/UFH) dapat diberikan segera setelah rawat inap, kecuali akan terjadi 

persalinan kurang dari 12 jam, maka pemberian baru dilakukan 12 jam pasca salin, dimulai 
dengan Enoxaparin 40 mg, 2 kali sehari subkutan atau UFH 7500 Unit, 3 kali sehari subkutan
dan dapat dinaikkan sesuai DPJP. Dapat diberikan 10 hari setelah pulang dari RS dan 
dilanjutkan 6 minggu pascasalin pada kasus berat.

• Terapi plasma konvalesen, antibody monoclonal, sel punca, IVIG perlu didiskusikan bersama
tim multidisiplin lainnya.



Terapi pada ibu hamil terinfeksi COVID-19
Jenis Cara kerja Dosis FDA approved Tranfer plasenta Efek pada kehamilan Efek pada menyusui

Antivirus
Remdesivir Berkompetisi dengan adenosin

trifosfat
Menghambat RNA polymerase virus

Loading dose 200 mg iv, 
dilanjutkan 100 mg/hari iv

B 
Satu-satunya yang 
disetujui untuk 
pengobatan COVID-19

Studi belum ada, namun karena berat
molekulnya kecil dan ikatan dengan
protein tinggi, kemungkinan melewati
plasenta

86 ibu hamil dan post partum yang dirawat dengan COVID-19 berat yang 
mendapatkan remdesivir, menunjukkan efek samping serius yang rendah

Oseltamivir Tidak memiliki peran melawan SARS-
COV2

C Ya Malformasi mayor RR 0,84, 95% CI 0,19 –
2,8
Kelahiran preterm RR 0,65 95% CI 0,26 –
1,63

Dieksresikan melalui ASI. Efek 
pada neonatus belum ada data

Favipiravir Menghambat enzim RNA polimerase Belum ada data Hewan: efek teratogenik + Belum ada data

Antiinfeksi lain
Ivermectin In vitro: menghambat replikasi SARS-

COV2
Anti-inflamasi

C Ya, paparan janin rendah Abortus spontan atau lahir mati OR 0,62; 
95% CI 0,18 – 2,14
Kelainan kongenital OR 1,1 95% CI 0,07 –
17,65

Konsentrasi di ASI rendah

Azythromycin Antibiotik, antiviral, 
imunomodulator, anti-inflamasi

B Ya Malformasi mayor RR 1,19; 95% CI 0,98 –
1,44

Aman, meskipun dieksresikan 
di ASI. Dapat menimbulkan 
diare, muntah atau kemerahan 
pada bayi

Mikronutrien
Zinc Menghambat replikasi virus RNA 50 mg zinc elemental A Ya Dieksresikan melalui ASI

Vitamin C Antioksidan, anti-inflamasi, 
mempengaruhi imunitas selular

A Dieksresikan melalui ASI

Vitamin D Modulasi respon imun didapat dan 
bawaan
Meningkatkan kadar dan aktivitas 
sel Tregulator
Berinteraksi dengan siklus hidup 
virus dengan menghambat stress 
reticulum endoplasma

A Ya

Louchet M, Sibiude J, Peytavin G, Picone O, Tréluyer JM, Mandelbrot L. Placental transfer and safety in pregnancy of medications under investigation to treat coronavirus disease 2019. Am J Obstet Gynecol. 2020





Dosis penyesuaian CrCl ≥ 30 mL/menit CrCl < 30mL/menit

Standar Enoxaparin 40 mg, 2 kali sehari subkutan 
atau UFH 7,500 unit, 3 kali sehari subkutan

UFH 7,500 unit, 3 kali sehari subkutan

Obes (≥120kg or BMI ≥ 35) Enoxaparin 0.5 mg/kg, 2 kali sehari subkutan 
(dosis maksimal 100 mg, 2 kali sehari) atau
UFH 10,000 unit, 3 kali sehari

UFH 10,000 unit, 3 kali sehari subkutan 

Berat badan kurang dari 60 kg Enoxaparin 30 mg, 2 kali sehari subkutan 
atau UFH 7,500 unit, 3 kali sehari subkutan 

UFH 7,500 unit, 3 kali sehari subkutan 

Pemberian terapi antikoagulan pada pasien kritis ini tidak terkecuali pada kondisi kehamilan, persalinan
ataupun pasca salin. Untuk tetap dapat diberikan dengan tata cara pemberian dan dosis yang sama.



POGI
PANDUAN TEKNIS 
ANTENATAL



PANDUAN TEKNIS ANTENATAL

1. Antenatal care dengan temu langsung pada ibu hamil dengan suspek atau terkonfirmasi covid-19,
sementara ditunda selama tidak ada keluhan, disarankan untuk menggunakan telekonsultasi atau
menghubungi fasilitas kesehatan bila dirasakan terdapat hal hal yang dirasakan mempengaruhi
kehamilan.

2. Ibu hamil disarankan untuk melanjutkan asuhan antenatal rutin meskipun terdapat beberapa
modifikasi sesuai panduan asuhan antenatal pada masa pandemi, kecuali ibu hamil yang
memerlukan isolasi mandiri karena kontak erat atau sudah terkonfirmasi COVID-19.

3. Konsultasi antenatal langsung secara fisik dilakukan minimal sebanyak 6x pada ibu hamil risiko
rendah, namun pada kasus risiko tinggi frekuensi konsultasi langsung perlu disesuaikan.



Pengembangan telekonsultasi
di setiap pelayanan Kesehatan: 

• Konsultasi keluhan kehamilan
• Konsultasi pemberian supleman
• Hal hal lain yang perlu

diperhatikan dan didiskusikan

TELEKONSULTASI



PANDUAN TEKNIS ANTENATAL

4. Riwayat perjalanan terkini, pekerjaan, riwayat kontak dan gejala klinis yang mengarah ke COVID-19 
harus ditanyakan secara rutin kepada semua ibu hamil yang melakukan pemeriksaan antenatal.

5. Deteksi dan dukungan pada ibu hamil dengan masalah kesehatan mental juga perlu dilakukan. 
Diskusikan mengenai rencana persalinan, kontrasepsi dan pemberian ASI.

6. Semua staf menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan pedoman (standar yang 
direkomendasikan memakai N95 atau masker ganda)
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PANDUAN TEKNIS RINGKAS METODE PERSALINAN, 
PENGAKHIRAN KEHAMILAN DAN RUJUKAN

a. Rujukan dapat dilakukan mulai dari jenjang fasilitas pelayanan kesehatan primer menuju 
ke RS sekunder maupun tersier yang memiliki SDM dan fasiltas yang cukup. Setiap RS 
yang sudah ditunjuk menjadi RS Rujukan Maternal Covid mampu tatalaksana untuk 
melakukan pelayanan komprehensif hingga kasus kritikal. 

b. Pelayanan rujukan maternal covid-19 antara fasiitas pelayanan primer dan lanjutan 
dilaksanakan dalam satu sistem pelayanan yang terintegrasi, sisrute kemkes menjadi 
salah satu opsi yang harus dilaksanakan dan dikembangkan dalam sistem rujukan secara 
komprehensif dan didukung oleh pemerintah daerah.



Kapan kita akan melakukan terminasi kehamilan?

• Pada kasus tidak bergejala dan gejala ringan?
àTerpapar covid-19 bukan indikasi untuk mengakhiri kehamilan, terminasi

dilakukan atas indikasi obstetri

àBila telah mencapai aterm (37-38 minggu) maka manajemen ekspektatif
masih dapat dilakukan sampai dengan hasil PCR negatif (14 hari), atau 7 hari
pada kasus mulai timbul gejala ditambah 3 hari setelah tidak ada keluhan.

àBila usia kehamilan telah mencapai 39 minggu maka kehamilan dapat diakhiri
untuk menurunkan risiko dan perburukan status maternal.

SMFM Management Consideration for Pregnant Patients with Covid-19



c. Terminasi kehamilan dilakukan atas indikasi obstetri atau keputusan DPJP  
dengan mempertimbangkan keputusan bersama tim multidisplin,
dipertimbangkan bila terdapat perburukan kondisi klinis ibu, diharapkan dengan 
terminasi akan memperbaiki keadaan klinis ibu.
• Bila usia kehamilan <34 minggu harus diskusikan bersama tim multidisplin, 

termasuk kesiapan dan kemampuan tim perinatal, pematangan paru tetap 
diberikan. 

• Usia kehamilan telah mencapai lebih dari 34 minggu dari HPHT, disertai 
dengan satu atau lebih penyulit dalam kehamilan (misal: Ketuban Pecah 
Dini, Perdarahan Antepartum, PEB, IUFD).

• Usia kehamilan sudah mencapai 39 minggu atau lebih, persalinan dapat 
dipertimbangkan untuk mencegah perburukan maternal (pada kasus tanpa 
gejala atau gejala ringan)



• Sampai saat ini belum ada bukti kuat bahwa salah satu metode persalinan 
emiliki luaran yang lebih baik dari yang lain. Metode persalinan sebaiknya 
ditetapkan berdasarkan penilaian secara individual (kasus per kasus), dilakukan 
konseling keluarga dengan mempertimbangkan indikasi obstetri dan keinginan 
keluarga, terkecuali ibu hamil dengan gejala gangguan respirasi yang 
memerlukan persalinan segera (seksio sesaria). 

• Perimortem cesarian section dilakukan sesuai standar apabila ibu dengan 
kegagalan resusitasi sebagai bagian tindakan resusitasi pada kasus matenal
collaps sesuai dengan standar di rumah sakit
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20 Agustus2020
Pencanangan
Percepatan Vaksinasi
Ibu Hamil:
1. Vaksinasi dapat dilakukan mulaiusia  

kehamilan 13 minggu hinggaaterm

2. Tidak diperlukan rekomendasidari  
Spesialis Obstetri danGinekologi

3. Pemantauan dan pencatatanvaksinasi  
mulai dari sejak kehamilan sampai  
dengan persalinan.

4. Gform pemantauan yangdikeluarkan  
oleh PPPOGI

5. Jenis vaksin yang dapat digunakansesuai  
dengan SE Kemkes: Pfizer, Moderna dan  
Sinovac



SKRINING VAKSINASI IBU HAMIL DAN MENYUSUI

1. Usia kehamilan
Trimester 1 à ditunda untuk vaksinasi
Trimester 2&3 à rekomendasi

2. Ibu hamil dengan PE à ditunda untuk vaksinasi
3. Riwayat anafilaksis karena vaksinasi à ditunda untuk vaksinasi (pada dosis 1)

kontraindikasi (pada dosis ke-2)
4. Suhu dan Tekanan Darah à Suhu < 37,5℃/TD < 140/90 mmHg
5. Ibu hamil dengan Riwayat:

Penyakit autoimun
Riwayat anafilaksis bukan karena vaksinasi covid-19
Alergi obat, rhinitis alergi, urtikaria, dermatitis atopic
HIV
Penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), asma, ILD
Penyakit hati, transplantasi hati
Ibu hamil dengan Riwayat hipertensi
Penyakit ginjal kronik (PGK), tranplantasi ginjal
Gagal jantung, penyakit jantung koroner, penyakit jantung bawaan, aritmia
Penyakit gastrointestinal
diabetes melitus tipe 2



SKRINING VAKSINASI IBU HAMIL DAN MENYUSUI

obesitas
hipertiroid dan hipotiroid, nodul tiroid
penyakit gangguan psikomatis
à rekomendasi untuk vaksinasi selama tidak ada komplikasi akut dan keadaan terkontrol

6.     Ibu hamil & menyusui dengan kanker darah, kanker tumor padat, kelainan darah seperti talasemia,  
imunohematologi, hemofilia, gangguan koagulasi dan kondisi kelainan darah lainnya à vaksinasi ditunda.
Kelayakan dari individu untuk vaksinasi ditentukan oleh dokter ahli terkait (SpOG, IPD & Spesialis lainnya.

7.     Ibu hamil & menyusui yang ditunda vaksinasinya, apabila terdapat:
• reaksi alergi berupa anafilaksis dan reaksi alegi berat akibat vaksin Covid-19 dosis pertama ataupun akibat

dari komponen yang sama yang terkandung dalam vaksin Covid-19
• individu yang sedang terinfeksi covid-19
• Ibu hamil & menyusui terdiagnosis penyakit imunodefisiensi primer.

8.  Ibu hamil & menyusui sebagai penyintas dapat divaksinasi setelah 3 bulan dinyatakan negatif. 





TERIMA KASIH 


