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SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) adalah sebuah vaksin inaktivasi terhadap COVID-19 
yang menstimulasi sistem kekebalan tubuh tanpa risiko menyebabkan penyakit. 
Setelah vaksin inaktivasi ini bersentuhan dengan sistem kekebalan tubuh, produksi 
antibodi terstimulasi, sehingga tubuh siap memberikan respons terhadap infeksi 
dengan SARS-CoV-2 hidup. Vaksin ini mengandung ajuvan (aluminium hidroksida), 
untuk memperkuat respons sistem kekebalan. 
 
Sebuah uji klinis fase 3 besar menunjukkan bahwa dua dosis dengan interval 21 hari 
memiliki efikasi 79% terhadap infeksi SARS-CoV-2 simtomatik pada 14 hari atau lebih 
setelah dosis kedua. Uji klinis ini tidak dirancang maupun cukup kuat untuk 
menunjukkan efikasi terhadap penyakit berat. Efikasi vaksin terhadap kebutuhan 

perawatan di rumah sakit adalah 79%. Median durasi pengamatan saat kajian dilakukan adalah 112 hari. Dua 
uji efikasi sedang berjalan. 
 
Data yang telah dikaji saat ini mendukung kesimpulan bahwa manfaat diketahui dan kemungkinan manfaat 
vaksin Sinopharm lebih besar dibandingkan risiko yang diketahui maupun dipandang mungkin. 
 
Tanggal rekomendasi Daftar Penggunaan Darurat (Emergency Use Listing/EUL) WHO: 7 Mei 2021 

Tanggal prakualifikasi (prequalification): saat ini belum ada informasi 
Untuk perizinan penggunaan vaksin di negara masing-masing, badan-badan regulasi nasional dapat 
menggunakan pendekatan mengandalkan prakualifikasi/EUL WHO atau otorisasi penggunaan darurat badan-
badan regulasi ketat (stringent regulatory authority). 
 
 
 

Presentasi Suspensi inaktivasi berbentuk cair keseluruhan yang mengandung ajuvan dan 
bebas pengawet, dalam kemasan ampul dan alat suntik auto-disabled syringe 
terisi. 

Jumlah dosis Dosis tunggal (satu dosis 0,5 mL). 
Jenis alat suntik vaksin 
dan ukuran jarum 

Dua presentasi tersedia: 
1. Alat suntik auto disabled syringe terisi (pre-filled); dan 
2. Ampul, yang membutuhkan: 

• auto disabled syringe: 0,5 mL, dan 
• jarum suntik untuk suntikan intramuskuler 23G × 1” (0,60 × 25 mm). 

 
 
 
 
 

 
1 Isi penjelasan ini akan diperbarui seiring tersedianya informasi baru. 
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Vaksin COVID-19 Penjelasan 

Jadwal dan pemberian 

 
 
 

Direkomendasikan 
untuk usia 

18 dan lebih. 
Vaksinasi rutin untuk anak-anak atau remaja di bawah usia 18 tahun tidak 
direkomendasikan, tetapi penelitian sedang berlangsung. 

Jadwal yang 
direkomendasikan 

2 dosis (masing-masing 0,5 mL) dengan interval tiga hingga empat minggu: 
Dosis 1: tanggal pemberian awal. 
Dosis 2: 21 hingga 28 hari setelah dosis pertama. 
 
Jika keliru diberikan dalam waktu kurang dari tiga minggu sejak dosis pertama, 
dosis kedua tidak perlu diberikan ulang. 
Jika tertunda lebih dari empat minggu, dosis kedua sebaiknya diberikan 
sesegera mungkin. 
 
Dianjurkan agar semua penerima vaksin ini menerima dua dosis. Menurut 
rekomendasi saat ini, kedua dosis harus menggunakan produk yang sama. 

Rute dan lokasi 
pemberian 

Pemberian intramuskuler (IM). 
Dianjurkan agar vaksin ini disuntikkan di otot deltoid. 

Dosis 0,5 mL (dosis tunggal) 
Pelarut Tidak dibutuhkan 
Alat suntik pencampur Tidak dibutuhkan 
Kebutuhan persiapan/ 
rekonstitusi/pelarutan 

Tidak dibutuhkan pelarutan. 
 
Pemberian vaksin: 
1. Vaksin siap digunakan; jangan dilarutkan. 
2. Periksa ampul atau alat suntik terisi dosis tunggal untuk memastikan cairan 

adalah suspensi keruh berwarna putih susu. 
3. Jika terbentuk endapan, hilangkan dengan cara mengocok ampul/alat 

suntik dosis tunggal. 
4. Saat menggunakan ampul vaksin, ambil vaksin dari ampul sesaat sebelum 

penyuntikan. Gunakan vaksin segera karena vaksin ini tidak mengandung 
pengawet. 
  

Selama sesi vaksinasi, ampul dan/atau alat suntik terisi dosis tunggal harus 
disimpan antara suhu +2 dan +8 °C dan terlindung dari cahaya. 

Kebijakan ampul 
multidosis 

Tidak berlaku 

Kontraindikasi • Riwayat anafilaksis terhadap komponen apa pun di dalam vaksin ini. 
• Orang yang mengalami anafilaksis setelah dosis pertama sebaiknya tidak 

menerima dosis kedua vaksin Sinopharm. 
Kewaspadaan • Semua penerima vaksin sebaiknya divaksin di lingkungan pelayanan 

kesehatan di mana pengobatan medis tersedia untuk reaksi alergi. 
Penerima harus diobservasi selama 15 menit setelah pemberian vaksin. 

• Vaksinasi untuk orang dengan penyakit demam berat akut (suhu tubuh di 
atas 38,5 °C) sebaiknya ditunda sampai orang tersebut sudah tidak demam. 

• Vaksinasi untuk orang dengan COVID-19 akut sebaiknya ditunda sampai 
orang tersebut telah pulih dari penyakit akut dan memenuhi kriteria untuk 
menghentikan isolasi. 
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Vaksin COVID-19 Penjelasan 

Jadwal dan pemberian (lanjutan) 
 
 

Kelompok populasi 
khusus (berdasarkan 
data yang tersedia per 7 
Mei 2021) 

• Untuk orang dengan komorbiditas, data uji klinis fase 3 tidak cukup untuk 
menentukan efikasi vaksin. Berdasarkan data vaksin-vaksin inaktivasi 
lainnya, pada orang dengan komorbiditas selain kondisi yang mengganggu 
kekebalan, efektivitas vaksin kemungkinan mirip atau sedikit lebih rendah 
dibandingkan orang tanpa komorbiditas pada usia yang sama. Namun, 
orang dengan komorbiditas yang diketahui meningkatkan risiko COVID-19 
berat direkomendasikan untuk divaksin. 

• Pada orang berusia 60 tahun dan lebih, profil efikasi dan keamanan vaksin 
tidak dapat diperkirakan karena rendahnya jumlah peserta berusia 60 
tahun ke atas dalam fase 3 uji klinis. Namun, pada kelompok usia lanjut, 
angka seropositivitas yang ditimbulkan oleh vaksin Sinopharm mirip 
dengan orang dewasa lebih muda, sedangkan antibodi netralisasi memiliki 
titer yang tinggi, meskipun lebih rendah pada kelompok ini. Data 
observasional pasca-introduksi awal yang belum dikaji sejawat (peer-
reviewed) dari Bahrain mengindikasikan efektivitas vaksin keseluruhan di 
atas 80% dari semua kelompok usia, termasuk pada orang berusia ≥60 
tahun. Secara teoretis, tidak ada alasan profil keamanan pada orang lanjut 
usia berbeda dibandingkan pada orang yang lebih muda, tetapi negara-
negara yang mempertimbangkan penggunaan vaksin ini pada populasi usia 
lanjut perlu terus memantau keamanan secara aktif. 

• Data yang tersedia pada pemberian vaksin untuk ibu hamil tidak memadai 
untuk penilaian efikasi vaksin atau risiko terkait vaksin pada kehamilan. 
Namun, vaksin ini adalah vaksin inaktivasi dengan ajuvan yang rutin 
digunakan pada vaksin-vaksin lain dan tercatat memiliki profil keamanan 
yang baik, termasuk pada ibu hamil. Sebelum data untuk mengevaluasi 
keamanan dan imunogenisitas pada ibu hamil tersedia, WHO 
merekomendasikan penggunaan vaksin Sinopharm pada ibu hamil jika 
manfaat vaksinasi lebih besar dibandingkan kemungkinan risikonya. Untuk 
membantu ibu hamil melakukan penilaian ini, informasi tentang risiko 
COVID-19 pada kehamilan (termasuk, misalnya, peningkatan risiko pada 
sebagian ibu hamil atau komorbiditas yang meningkatkan risiko penyakit 
berat), kemungkinan manfaat vaksinasi dalam konteks epidemiologis yang 
ada, dan keterbatasan yang ada tentang data keamanan pada ibu hamil 
sebaiknya disediakan bagi ibu hamil. WHO tidak merekomendasikan tes 
kehamilan sebelum vaksinasi. WHO tidak merekomendasikan penundaan 
kehamilan atau penghentian kehamilan karena vaksinasi. 

• Belum ada data tentang kemungkinan manfaat maupun risiko vaksin ini 
bagi anak yang menyusu. Karena vaksin ini bukan vaksin virus hidup, vaksin 
ini kemungkinan tidak menimbulkan risiko bagi anak yang menyusu. 
Efektivitas vaksin pada ibu menyusui diperkirakan sama dengan efektivitas 
pada orang dewasa lain. WHO tidak merekomendasikan penghentian 
menyusui setelah vaksinasi. 

• Data tentang pemberian vaksin saat ini belum mencukupi untuk penilaian 
efikasi vaksin pada orang dengan HIV (ODHIV) sedang berjalan. Ada 
kemungkinan respons kekebalan ODHIV menurun. ODHIV yang tergolong 
dalam kelompok yang direkomendasikan untuk divaksin dapat divaksin, 
karena vaksin ini bersifat non-replikasi. Jika mungkin, informasi dan 
konseling disediakan untuk memberikan masukan dalam penilaian 
manfaat-risiko masing-masing. Tes untuk infeksi HIV sebelum pemberian 
vaksin tidak diperlukan. 

• Data yang tersedia saat ini belum cukup untuk menilai efikasi vaksin 
maupun risiko terkait vaksin pada orang dengan imunodefisiensi berat, 
termasuk penerima terapi imunosupresan, yang mungkin akan mengalami 
penurunan respons kekebalan terhadap vaksin. Namun, orang dengan 
imunodefisiensi berat yang adalah bagian dari kelompok yang 
direkomendasikan untuk divaksin dapat divaksin karena vaksin ini bersifat 
non-replikasi. Informasi dan, jika mungkin, konseling tentang profil 
keamanan dan efikasi vaksin pada orang dengan imunodefisiensi sebaiknya 
disediakan untuk memberikan masukan dalam penilaian manfaat-risiko 
masing-masing.  
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Vaksin COVID-19 Penjelasan 

Stabilitas dan penyimpanan 

Label dan kemasan 

Jadwal dan pemberian (lanjutan) 
 
 

 • Untuk orang yang pernah menerima antibodi monoklonal atau plasma 
konvalesen sebagai bagian dari pengobatan COVID-19, sebagai langkah 
kewaspadaan, vaksinasi sebaiknya ditunda minimal 90 hari untuk 
menghindari interferensi pengobatan dengan respons kekebalan akibat 
vaksin. 

 
 
 

Suhu penyimpanan 
vaksin 

Simpan dalam karton aslinya di lemari pendingin pada suhu +2 hingga +8 °C. 
Jangan simpan di freezer. 

Masa simpan pada 
berbagai suhu 

Ampul yang belum dibuka dan alat suntik terisi dosis tunggal di lemari 
pendingin pada suhu +2 hingga +8 °C: 24 bulan atau sampai tanggal 
kedaluwarsa yang tercantum pada label. 

Sensitivitas beku Jangan bekukan. 
Sensitivitas cahaya Simpan dalam karton aslinya sehingga terlindung dari cahaya. 

Hindari paparan cahaya matahari langsung dan cahaya ultraviolet. 
Kondisi sebelum 
digunakan 

Vaksin siap digunakan; vaksin sebaiknya disimpan pada suhu sejuk 2+ hingga +8 
°C. 

Angka sisa vaksin 
(wastage) 

Tergantung konteks negara. 

Kebutuhan stok bufer Tergantung konteks negara. 
 
 
 

Pemantau ampul vaksin 
(vaccine vial monitor) Tipe 7. 
Informasi tentang label 
ampul (untuk ampul 
dan alat suntik terisi) 

Nama dan jenis vaksin, metode pemberian, dosis, suhu penyimpanan, tanggal 
produksi dan kedaluwarsa, nomor bets. 

Informasi pada 
kemasan sekunder 
(untuk ampul dan alat 
suntik terisi) 

Nama vaksin, bentuk farmasi, metode pemberian, dosis, komposisi (bahan aktif 
dan eksipien), tanggal produksi, nomor bets, nomor otorisasi, nama dan alamat 
produsen. 

Informasi pada 
kemasan tersier (untuk 
ampul dan alat suntik 
terisi) 

Jenis vaksin, nama produsen, presentasi, nomor bets, tanggal kedaluwarsa, 
kuantitas, kondisi penyimpanan. 

Ukuran dan volume 
kemasan sekunder 

Ampul dosis tunggal: 
1. Wadah karton berisi 1 ampul/1 dosis: 7,2 × 3,9 × 2,2 cm 

Volume per dosis: 61,8 cm3 
2. Wadah karton berisi 3 ampul/3 dosis: 5,45 × 5,3 × 2,2 cm 

Volume per dosis: 21,2 cm3 
1. Wadah karton berisi 1 alat suntik terisi dalam kemasan kertas/1 dosis: 

10,4 × 4,45 × 2,05 cm; volume per dosis: 94,9 cm3 
2. Wadah karton berisi 1 alat suntik terisi dalam kemasan blister/1 dosis: 

13,5 × 3,7 × 2,5 cm; volume per dosis: 124,9 cm3 
Ukuran dan volume 
kemasan tersier 

Ampul dosis tunggal: 
1. Kotak dengan 400 karton sekunder dengan total 400 ampul (400 dosis); 

dimensi eksternal 43,0 × 31,0 × 23,5 cm 
2. Kotak dengan 200 karton sekunder dengan total 600 ampul (600 dosis); 

dimensi eksternal 46,0 × 29,0 × 13,0 cm 
Alat suntik terisi dosis tunggal: 
1. Kotak dengan 300 karton sekunder dengan total 300 alat suntik terisi (400 

dosis); dimensi eksternal 43,0 × 33,0 × 24,5 cm 
2. Kotak dengan 240 karton sekunder dengan total 240 alat suntik (240 dosis); 

dimensi eksternal 42,0 × 32,0 × 27,5 cm 
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Informasi keamanan* 
 
 

Kemungkinan kejadian 
ikutan (berdasarkan 
frekuensi) 

• Kejadian ikutan yang teramati umumnya ringan hingga sedang dan 
berlangsung singkat. 

 
Kejadian ikutan lokal 

Sangat sering (≥1/10): 
Nyeri di daerah suntikan. 
Tidak umum (≥1/1000 hingga <1/100): 
Kulit kemerahan, pembengkakan, pengerasan, gatal. 

 
Kejadian ikutan sistemis 

Sangat sering (≥1/10): 
Sakit kepala. 
Umum (≥1/100 hingga <1/10): 
Demam, keletihan, nyeri otot, nyeri sendi, batuk, sesak napas, mual, diare, 
gatal-gatal 
Tidak umum (≥1/1000 hingga <1/100): 
Pusing, nafsu makan hilang, nyeri di saluran orofaring, kesulitan menelan, 
pilek, konstipasi, hipersensitivitas. 
Jarang (≥1/10 000 hingga <1/1000): 
Letargi, mengantuk, kesulitan tidur, bersin, nasofaringitis, hidung 
tersumbat, tenggorokan kering, influenza, hipoestesia, nyeri anggota gerak, 
jantung berdebar, nyeri perut, ruam, mukus kulit abnormal, jerawat, nyeri 
di mata, tidak nyaman di telinga, limfadenopati. 
Sangat jarang (<1/10 000): 
Meriang, disfungsi indra pengecap, kehilangan indra pengecap, kesemutan, 
gemetar, gangguan perhatian, mimisan, asma, iritasi tenggorokan, tonsilitis, 
ketidaknyamanan fisik, nyeri di leher, nyeri di rahang, benjolan di leher, 
ulkus mulut, sakit gigi gangguan esofagus, gastritis, perubahan warna feses, 
nyeri di mata, penglihatan kabur, iritasi mata, sakit telinga, ketegangan 
otot, hipertensi, hipotensi, inkontinensia urine, menstruasi tertunda 
Tidak diketahui (tidak dapat diperkirakan berdasarkan data yang 
tersedia): 
Anafilaksis. 

Pemberian bersama 
vaksin/obat lain 

Sebelum data tentang pemberian bersama tersedia, sebaiknya ada jarak 
minimal 14 hari antara pemberian vaksin ini dan pemberian vaksin apa pun 
terhadap penyakit lain. 

 
*Dari studi klinis. 
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Pengingat penting 
Sesi vaksinasi dan pemberian vaksin: 
Sebelum, selama, dan setelah vaksinasi, semua orang perlu terus mengikuti panduan setempat yang berlaku 
tentang perlindungan dari COVID-19 (misalnya, memakai masker, menjaga jarak, membersihkan tangan). 

Vaksinasi sebaiknya dilakukan tanpa memandang riwayat infeksi SARS-CoV-2 simtomatik maupun 
asimtomatik penerima vaksin. Tes keberadaan virus maupun serologi untuk mengetahui kejadian infeksi 
sebelumnya tidak direkomendasikan untuk tujuan pengambilan keputusan tentang vaksinasi. Data yang 
tersedia menunjukkan bahwa re-infeksi simtomatik dalam waktu enam bulan setelah infeksi alami awal 
jarang terjadi, dan dalam konteks keterbatasan persediaan vaksin, orang yang terkonfirmasi PCR terinfeksi 
SARS-CoV-2 dalam waktu enam bulan ke belakang dapat menunda vaksinasi sampai mendekati akhir periode 
enam bulan tersebut. Namun, data-data baru mengindikasikan bahwa re-infeksi simtomatik dapat terjadi di 
tempat-tempat dengan penyebaran varian-varian yang terbukti dapat lolos dari kekebalan (immune escape), 
dan di tempat-tempat ini, vaksinasi setelah infeksi alami dapat dianjurkan untuk segera diberikan. Seiring 
tersedianya lebih banyak data tentang durasi kekebalan setelah infeksi alami, rekomendasi tentang lama 
periode waktu ini mungkin akan direvisi. 

Jika terjadi infeksi kecil seperti batuk-pilek atau demam rendah, vaksinasi sebaiknya tidak ditunda. 

Orang yang terkonfirmasi PCR mengalami COVID-19 sebaiknya tidak divaksin sebelum pulih dari penyakit 
akut dan sebelum kriteria penghentian isolasi terpenuhi. Jarak waktu yang optimal antara infeksi alami dan 
vaksinasi belum diketahui. 

Sebelum vaksinasi, berikan informasi kepada penerima vaksin tentang kemungkinan gejala-gejala pasca-
vaksinasi dan lakukan observasi pasca-vaksinasi selama minimal 15 menit. 

Untuk meredakan gejala-gejala pasca-vaksinasi, obat antidemam atau analgesik dapat diminum (profilaksis 
rutin untuk mencegah gejala tidak direkomendasikan karena kurangnya informasi tentang dampak respons 
kekebalan). 

Himbau penerima vaksin untuk menyelesaikan rangkaian vaksinasi untuk mengoptimalisasi perlindungan 
dan jadwalkan pemberian dosis kedua. Kedua dosis sebaiknya menggunakan produk vaksin yang sama. Saat 
menjadwalkan vaksinasi untuk kelompok pekerja tertentu (misalnya, tenaga kesehatan) profil 
reaktogenisitas yang teramati dalam uji-uji klinis harus diperhatikan, mengingat adanya risiko tidak masuk 
kerja dalam waktu 24–48 jam setelah vaksinasi. 

Varian SARS-CoV-2 
Karena virus SARS-CoV-2 mengalami evolusi, varian-varian virus baru mungkin memiliki peningkatan 
transmisibilitas, tingkat keparahan penyakit, risiko re-infeksi, atau perubahan komposisi antigen. Efikasi 
vaksin Sinopharm belum dievaluasi dalam konteks penyebaran meluas varian-varian mengkhawatirkan. 
WHO saat ini merekomendasikan penggunaan Sinopharm meskipun terdapat varian-varian di negara yang 
bersangkutan. Pendekatan terkoordinasi perlu dijalankan segera untuk surveilans dan evaluasi varian-varian 
dan kemungkinan dampaknya pada efektivitas vaksin. Negara-negara yang menggunakan vaksin ini di tengah 
keberadaan varian-varian didorong untuk memantau efektivitas vaksin dan meneliti infeksi setelah vaksinasi 
(breakthrough infection) akibat varian. 

Tes SARS-CoV-2 
Sinopharm mengandung virus SARS-CoV-2 inaktivasi yang menimbulkan respons imunologis terhadap 
protein paku (spike) dan protein nukleokapsid. Karena alat-alat tes antibodi untuk SARS-CoV-2 yang tersedia 
menilai tingkat IgM dan/atau IgG terhadap protein paku atau protein nukleokapsid, hasil positif dapat 
mengindikasikan infeksi sebelumnya atau vaksinasi sebelumnya. Saat ini, tes antibodi tidak dianjurkan untuk 
menilai kekebalan terhadap COVID-19 setelah vaksinasi dengan Sinopharm. 

 

Sumber informasi dan informasi lebih lanjut tersedia di: 
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-COVID-19-
vaccine-BIBP 

https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-covid-19-vaccine-bibp 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-COVID-19-vaccine-BIBP
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-COVID-19-vaccine-BIBP
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-covid-19-vaccine-bibp
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