
JHCCP /BA COVID-19 akan bekerja sama dengan mClinica untuk 
melakukan kampanye kepada tenaga kefarmasian dan pengunjung 
apotek untuk dapat menjangkau lansia dan kelompok lain yang memiliki 
tingkat vaksinasi rendah. 
Kampanye dilakukan secara digital (daring) melalui SwipeRx dan juga 
dengan menempatkan materi edukasi di usulan 200 apotek di 4 distrik 
prioritas project JHCCP/BA di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan 
(Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sinjai, dan 
Kabupaten Bantaeng.)

Tentang Kampanye Ini
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Target 
Kampanye
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Kampanye digital:
• 116.156 pengguna SwipeRx di Indonesia
• 38% adalah apoteker sisa nya adalah 

tenaga teknis apotek/asisten, pemilik 
dan pengelola apotek

• 78% dari pengguna SwipeRx adalah 
wanita

• 31% dari pengguna SwipeRx bekerja di 
apotek

• Pengguna SwipeRx Berumur rata-rata 30 
tahun

Materi edukasi di apotek:
• Pengunjung apotek yang 

dikelola/dimiliki oleh pengguna 
SwipeRx, yang membeli obat baik untuk 
diri sendiri maupun untuk orang lain

• Memiliki anggota keluarga lansia yang 
belum divaksinasi lengkap

• Mendengar informasi yang kurang tepat 
tentang vaksinasi

• Memiliki keraguan akan keamanan, 
efektivitas, dan kualitas vaksin

Penempatan materi edukasi 
di apotek di 4 kabupaten 

prioritas JHCCP/BA

Kampanye digital melalui 
SwipeRx



Mitos atau pertanyaan apa yang pengunjungmu sering tanyakan tentang vaksinasi?
Yuk ceritakan di kolom komentar di bawah ini dan kami akan membantumu menyelamatkan sesama!

POSTER SET #1A ID



Mitos atau pertanyaan apa yang pengunjungmu sering tanyakan tentang vaksinasi?
Yuk ceritakan di kolom komentar di bawah ini dan kami akan membantumu menyelamatkan sesama!

POSTER SET #1B ID



Kamu punya peran penting loh dalam upaya vaksinasi COVID-19. Bagi orang-orang yang masih ragu untuk divaksinasi, berbicara secara langsung dengan
tenaga kefarmasian yang terpercaya merupakan kesempatan yang sangat berguna untuk memperoleh rekomendasi yang tepat untuk vaksinasi. Sudahkah
kamu mencoba tips konseling ini? Tips apa yang kamu punya untuk membangun kepercayaan dengan pengunjung apotek? Yuk, share di bawah
pengalamanmu!

MOTION GRAPHIC #2 ID



Kamu punya peran penting loh dalam upaya vaksinasi COVID-19. Bagi orang-orang yang masih ragu untuk divaksinasi, berbicara secara 
langsung dengan tenaga kefarmasian yang terpercaya merupakan kesempatan yang sangat berguna untuk memperoleh rekomendasi yang
tepat untuk vaksinasi. Sudahkah kamu mencoba tips konseling ini? Tips apa yang kamu punya untuk membangun kepercayaan dengan 
pengunjung apotek? Yuk, share di bawah pengalamanmu!

MOTION GRAPHIC #2 ID



Pengunjung apotekmu mungkin datang dengan pertanyaan yang sulit terkait vaksinasi COVID-19. Terkadang sulit untuk menjawab karena pertanyaan
tersebut didasari rasa takut dan kesalahpahaman, namun rasa takut tersebut valid dan sangat nyata, Dengarkan mereka untuk lebih memahami apa yang 
mendasari rasa takut tersebut, dan berikan informasi yang akurat untuk memotivasi mereka. Fakta apa saja yang kamu gunakan saat memberikan konseling
mengenai vaksinasi COVID-19? Yuk, share di kolom komen di bawah!

POSTER SET #3 ID



Pengunjung apotekmu mungkin
datang dengan pertanyaan yang sulit
terkait vaksinasi COVID-19. Terkadang
sulit untuk menjawab karena
pertanyaan tersebut didasari rasa takut
dan kesalahpahaman, namun rasa 
takut tersebut valid dan sangat nyata, 
Dengarkan mereka untuk lebih
memahami apa yang mendasari rasa 
takut tersebut, dan berikan informasi
yang akurat untuk memotivasi mereka. 
Fakta apa saja yang kamu gunakan
saat memberikan konseling mengenai
vaksinasi COVID-19? Yuk, share di 
kolom komen di bawah!

POSTER SET #3 ID



Apotek adalah sumber informasi 
yang terpercaya bagi seluruh 
anggota keluarga, termasuk 
lansia yang mungkin tidak secara 
rutin mengunjungi apotek. Berikut 
adalah beberapa cara untuk 
memulai diskusi dengan 
menanyakan:
- Apakah ada kenalan yang 

belum divaksinasi?
- Apakah ada saudara yang 

belum divaksinasi?
- Kita ngobrol sebentar yuk 

tentang apa saja yang 
diperlukan untuk vaksinasi di 
Puskesmas, supaya 
melindungi mereka dari 
komplikasi serius karena 
COVID-19

POSTER #4 ID



Jawaban :
Benar! Tanpa vaksinasi lengkap 
COVID-19, seseorang rentan 
terhadap masalah kesehatan 
serius yang disebabkan oleh 
COVID-19 atau terkait dengan 
kondisi kesehatan yang telah 
dimilikinya. Lindungi orang yang 
kamu cintai dengan mendorong 
vaksinasi lengkap, terutama 
lansia.

QUIZ QUESTION #1 ID



Jawaban :
D. Semua klien membutuhkan 
vaksinasi lengkap untuk 
melindungi mereka dan orang-
orang terdekatnya dari 
konsekuensi serius yang terkait 
dengan COVID-19.

QUIZ QUESTION #2 ID



Jawaban :
E! Vaksinasi aman untuk orang 
dewasa dan direkomendasikan
untuk diberikan kepada orang 
yang memiliki penyakit penyerta
seperti hipertensi, diabetes, atau
kanker. Vaksinasi dapat
menyebabkan efek samping
ringan selama beberapa hari, 
namun dapat membantu
mencegah komplikasi serius dan 
mahal dari infeksi COVID-19.

QUIZ QUESTION #3 ID



Jawaban: D
Semuanya penting untuk 
dilakukan saat melakukan 
konseling dengan pengunjung 
yang menyampaikan keraguan 
dan pertanyaan-pertanyaan 
terkait vaksinasi COVID-19.

QUIZ QUESTION #4 ID
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