DEPARTEMEN KESEHATAN
MASYARAKAT A.S.

Informasi Terbaru COVID-19
dan
Komunitas Asia
Pertemuan Tahunan AAWC 2022
5 Maret 2022
Rhona H. Cooper, MSN, MA, RN
Koordinator Klinis
Kesiapsiagaan Kesehatan Masyarakat

Gambaran Umum
► Latar

belakang dan informasi terbaru

► Vaksin
► Masker
► Tes
► Pengobatan
► Dampak

terhadap komunitas Asia di
Philadelphia

Vaksin: Siapa yang Memenuhi Syarat?
►

►

►

Ada ratusan lokasi vaksinasi bagi setiap orang yang berusia 5 tahun ke atas,
yang meliputi penyedia layanan kesehatan swasta, sentra vaksinasi sementara
yang dioperasikan oleh pemerintah kota, apotek, klinik, organisasi layanan
komunitas, dan acara vaksinasi massal.
►

https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/getvaccinated/sign-up-to-get-a-covid-19-vaccine/

►

Anda tidak memerlukan ID atau asuransi kesehatan

Usia 5 tahun ke atas kini dapat divaksin.
•

Anak berusia 5 hingga 11 tahun dapat divaksin dengan Pfizer-BioNTech
dosis anak. Orang tua atau wali harus hadir.

•

Remaja berusia 12 hingga 17 tahun dapat divaksin dengan PfizerBioNTech.

•

Orang dewasa berusia yang berusia 18 tahun ke atas dapat divaksin
dengan Pfizer-BioNTech, Moderna, atau dosis tunggal Johnson & Johnson
(J&J).

Anda juga dapat menerima vaksin atau booster COVID-19 di rumah. Program
ini ditujukan bagi:
•

Mereka yang tidak dapat meninggalkan rumah.

•

Penyandang disabilitas atau masalah kesehatan yang membuat mereka
tidak dapat meninggalkan rumah untuk menerima vaksin.

•

Mereka yang sulit mengakses vaksin, termasuk yang mengalami kendala
dalam transportasi dan penjadwalan.

►

Untuk meminta jadwal vaksinasi di rumah, isi formulir online dalam link
berikut di https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/getvaccinated/sign-up-to-get-a-covid-19-vaccine/
atau hubungi 215-685-5488

Vaksin: Apa itu Efikasi?
►

Kita baru dianggap divaksin lengkap dua minggu setelah menerima dosis kedua
vaksin dua kali sunti k (seperti Pfizer -BioNTech atau Moderna ), atau dua minggu
setelah menerima vaksin sekali suntik (seperti J&J/Janssen).

AKAN TETAPI
►

Div aksin lengkap bukan berarti “terlindung secara optimal”.
Agar terlindung
secara optimal, kita perlu menerima suntikan
booster ketika dan jika
memenuhi syarat .

►

Efikasi berarti penerima vaksin tidak mengalami sakit parah seperti yang terjadi pada
mereka yang belum divaksin, dan jumah penerima vaksin yang dirawat inap di rumah
sakit atau meninggal lebih sedikit.
►

Sebagian besar yang dirawat inap di rumah sakit atau meninggal adalah mereka
yang tidak divaksin.

►

Berdasarkan informasi terbaru CDC, penduduk Amerika yang telah menerima suntikan
booster COVID-19 berpeluang 97 kali lebih kecil meninggal dunia akibat virus korona
dibandingkan yang belum divaksin.

►

Selain itu, penduduk Amerika yang divaksin lengkap — artinya telah mendapatkan dua
dosis vaksin tetapi belum disuntik booster — berpeluang 14 kali lebih kecil meninggal
dunia akibat COVID-19 dibandingkan yang belum divaksin.

Vaksin: Booster Meningkatkan Imunitas
Antibodi dalam tubuh setelah divaksin penuh dan
dilanjutkan dengan booster

Antibodi

Respons yang lebih kuat

Antibodi tetap berada
di atas ambang batas

Ambang batas imun pelindung
Suntikan
pertama

Suntikan
kedua

Suntikan
booster

Vaksin: Booster

► Setiap orang yang berusia 12 tahun ke

atas dapat menerima dosis booster
5 bulan setelah menerima vaksin COVID
primer dosis lengkap (2 bulan setelah
J&J).

► Remaja berusia 12 hingga 17 tahun dapat

menerima booster Pfizer-BioNTech.

► Orang dewasa berusia 18 tahun ke atas

bebas memilih vaksin untuk booster-nya.

► Mereka yang mengalami imunosupresi

berat (akibat transplantasi organ,
pengobatan kanker) sebaiknya menerima
dosis ke-3, dan nantinya menerima
booster.

► Untuk menerima booster, Anda harus

menunjukkan kartu vaksin atau foto
kartu vaksin Anda.

► Jika kartu hilang, Anda dapat meminta

penggantian kartu dengan melengkapi
formulir permintaan penggantian kartu
di bit.ly/philavaxrecordrequest,
mengirimkan e-mail ke covidphila.gov,
atau menelepon ke 215-685-5488.

Penduduk Philadelphia yang telah Divaksin Lengkap
(per tanggal 4/2/2022)
Penduduk yang telah Divaksin Lengkap
Total

Persentase Usia 12 Tahun
Ke Atas

Persentase Usia 18 Tahun
Ke Atas

982.016

73,3%

79,1%

Data ini berasal dari pemberian vaksin yang dilaporkan ke Departemen Kesehatan A.S. oleh penyedia layanan kesehatan, Departemen Kesehatan Pennsylvania, dan
pemerintah federal. Data ini tidak mencakup vaksin yang diberikan kepada warga Philadelphia di negara bagian lainnya. Visualisasi di bawah ini dibuat dengan menggunakan
data dari vaksin yang diberikan di Philadelphia dan Pennsylvania, dan menggunakan estimasi populasi dari Biro Sensus A.S. Semua persentase dibatasi pada 95% untuk
mempertimbangkan estimasi Biro Sensus.

Tingkat dan Persentase Populasi yang Divaksin Lengkap
Usia dan Ras berdasarkan Minggu

% Populasi

Tingkat berdasarkan Kode Pos (12+)

Afrika-Amerika

Asia

Usia berdasarkan Minggu

Hispanik

Ras berdasarkan Minggu (12+)

Tingkat per 10.000

Kulit Putih

Jenis Kelamin berdasarkan
Minggu (12+)
Perempuan

% Populasi

Laki-laki

* https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/data/vaccine/

Penduduk Philadelphia yang telah Menerima Booster
(per tanggal 4/2/2022)
Penduduk yang telah Menerima Dosis Booster
Total

Persentase Usia 18 Tahun Ke Atas

29,8%

369.971

Data ini berasal dari pemberian vaksin yang dilaporkan ke Departemen Kesehatan A.S. oleh penyedia layanan kesehatan, Departemen Kesehatan Pennsylvania, dan
pemerintah federal. Data ini tidak mencakup vaksin yang diberikan kepada warga Philadelphia di negara bagian lainnya. Visualisasi di bawah ini dibuat dengan
menggunakan data dari vaksin yang diberikan di Philadelphia dan Pennsylvania, dan menggunakan estimasi populasi dari Biro Sensus A.S. Semua persentase
dibatasi pada 95% untuk mempertimbangkan estimasi Biro Sensus.

Tingkat dan Persentase Populasi yang Menerima Dosis Booster
Usia dan Ras berdasarkan Minggu

% Populasi

Tingkat berdasarkan Kode Pos (18+)

Afrika-Amerika

Asia

Usia berdasarkan Minggu
Tingkat per 10.000

Hispanik

Ras berdasarkan Minggu (18+)

Kulit Putih

Jenis Kelamin
berdasarkan Minggu (18+)

% Populasi

Perempuan
Laki-laki

Vaksinasi Anak (Usia 5-11 Tahun)
(per tanggal 4/2/22)
Vaksinasi COVID-19 Anak (Usia 5-11 Tahun)
Dosis Total
Penduduk

Ras

Penduduk dengan Minimal Satu Dosis

38.300

Menerima Minimal Satu Dosis

% Menerima Min. Satu Dosis
(5–11 Tahun)

Menerima Minimal
Satu Dosis

% Populasi Usia
5–11 Tahun

12.462

19,7%

Asia

4.851

59,1%

Hispanik

7.420

25,7%

10.816

39,7%

Afrika-Amerika
Bukan Penduduk

8.170

38.300
Total

46.470

47,4%

Kulit Putih

Tes
► Rapid test dilakukan di rumah jika Anda

berada dalam kondisi paling menular.
► Jika Anda berencana berkumpul

dengan keluarga dan teman, lakukan
tes tepat sebelum acara. Makin dekat
dengan jadwal acara, makin baik.

► Jika Anda melakukan kontak erat dengan

orang yang terinfeksi COVID-19 (berjarak
kurang dari enam meter dengan orang yang
terinfeksi COVID-19 selama durasi
kumulatif 15 menit atau lebih dalam waktu
24 jam), dan Anda tidak mengalami gejala,
tunggu 3–5 hari untuk melakukan tes.

► Jika Anda mengalami gejala, asumsikan

bahwa Anda terinfeksi COVID-19. Anda
dapat memastikannya dengan tes PCR,
yang dapat dilakukan di tempat tes, tetapi
Anda sebaiknya menganggap diri Anda
sumber penularan hingga mengetahuinya
dengan pasti.

Jika Tes COVID-19 Anda Positif (Isolasi)
Setiap orang, terlepas dari status vaksinasinya.

● Diam di rumah selama 5 hari.
● Jika tidak mengalami gejala atau gejala sembuh
setelah 5 hari, Anda dapat keluar dari rumah.
● Tetaplah memakai masker saat berada di sekitar
orang lain selama 5 hari berikutnya.
Jika Anda mengalami demam, tetaplah diam di rumah
hingga demam reda.

Jika Anda Terpapar dengan Orang yang Terinfeksi COVID-19 (Karantina)
Jika Anda:
Telah menerima dosis booster
ATAU
Menerima vaksin primer dosis lengkap Pfizer atau
Moderna dalam 6 bulan terakhir
ATAU
Menerima vaksin primer dosis lengkap J&J dalam 2 bulan
terakhir

● Pakai masker saat berada di sekitar orang lain
selama 10 hari.
● Lakukan tes pada hari ke-5, jika memungkinkan.
Jika Anda mengalami gejala, lakukan tes dan tetaplah
diam di rumah.

Pengobatan untuk
Omicron
► Semua pengobatan harus dimulai

dalam waktu beberapa hari sejak
munculnya gejala dan ditujukan bagi
orang yang berisiko tinggi mengalami
sakit berat.

► Setiap pengobatan memiliki kelebihan

dan kekurangan bergantung pada
riwayat medis pasien.

► Tablet antivirus oral:
► Pfizer: Paxlovid bagi pasien berusia

12+ tahun

► Merck: Molnupiravir bagi pasien

berusia 18+ tahun (kurang efektif)

► Injeksi intravena:

► GSK: Sotrovimab

Tingkat Perlindungan
Masker Wajah

Masker Kain

Masker Bedah

Masker KN95

Masker N95

Masker Wajah
Mereka yang dilaporkan selalu memakai masker di dalam ruangan di lingkungan
publik memiliki peluang lebih kecil positif COVID-19 dibandingkan yang tidak
memakai masker*
MEMAKAI MASKER MENURUNKAN PELUANG
POSITIF COVID-19
Di antara 534 peserta yang melaporkan jenis masker†

TANPA MASKER

MASKER KAIN‡

MASKER BEDAH

RESPIRATOR (N95/KN95)

Peluang
lebih rendah

Peluang
lebih rendah
Peluang
lebih rendah

*
Studi case-control berpasangan 1.828 orang, 10 Feb–1 Des 2021
Dibandingkan dengan orang-orang dengan kesamaan karakteristik (misalnya
divaksin)
Tidak signifikan secara statistik

Kasus COVID berdasarkan Ras
(per tanggal 4/2/22)
Afrika-Amerika
HISPANIK

Identitas ras
Kulit Putih
LAINNYA
Afrika
Penduduk Pasifik
Asli Amerika
TIDAK DIKETAHUI
Asia
HISPANIK
Afrika-Amerika

Asia
TAK DIKETAHUI
Asli Amerika
Penduduk Pasifik
Afrika
LAINNYA
Kulit Putih

* https://www.opendataphilly.org/

Jumlah
84.007
10.520
11
192
314
620
14.659
47.443
119.077

Rawat Inap berdasarkan Ras
(per tanggal 4/2/22)
Kulit Putih

AFRIKA-AMERIKA

Asia

HISPANIK

Identitas_ras
HISPANIK
Asia
AFRIKA-AMERIKA
Kulit Putih

Jumlah
47.443
13.797
119.623
84.007

Kematian berdasarkan Ras
(per tanggal 4/2/22)
Kulit Putih
HISPANIK
Lainnya
AFRIKA-AMERIKA
TAK DIKETAHUI
Asia
Asli Amerika

Identitas_ras
Asli Amerika
Asia
TIDAK DKETAHUI
AFRIKA-AMERIKA
Lainnya
HISPANIK
Kulit Putih

Jumlah
5
197
15
2.184
129
521
1.565

Untuk Informasi Selengkapnya:
► https://www.phila.gov/programs/coronavirus-

disease-2019-covid-19/faq/

► Jika

kartu Anda hilang: bit.ly/philavaxrecordrequest

► Telepon

ke 215-685-5488

► Kirimkan

e-mail ke covid@phila.gov

TERIMA KASIH!!

