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Alergi Terhadap  

Obat & Makanan,  

Apakah Boleh Divaksin 

COVID-19?
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eberapa orang yang sudah 

menerima vaksin COVID-19 dapat 

merasakan efek samping, 

termasuk alergi. Alergi ini biasanya terjadi 

karena dipicu dari kandungan vaksin yang 

diberikan. Banyak  yang  mempertanyakan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apakah vaksin COVID-19 boleh diberikan 

pada orang dengan alergi obat dan 

makanan. Untuk mengetahui apakah boleh 

menerima vaksin COVID-19 saat memiliki 

alergi, yuk simak penjelasan berikut. 
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Bolehkah vaksin diberikan pada orang 

dengan alergi? 

Dilansir dari Food Allergy, beberapa orang 

dengan kondisi alergi tertentu bisa 

mendapatkan vaksin COVID-19 dengan 

aman. Namun ada beberapa kondisi yang 

tidak dianjurkan untuk mendapatkan 

vaksin COVID-19 yaitu orang dengan reaksi 

alergi yang berat berupa reaksi anafilaksis 

dan reaksi alergi langsung terhadap 

kandungan vaksin COVID-19. 

 

Pusat Pengendalian dan Pencegahan 

Penyakit atau CDC (Centers for Disease 

Control and Prevention) menjelaskan 

bahwa orang dengan riwayat alergi berat 

yang tidak berhubungan dengan 

kandungan vaksin COVID-19 seperti alergi 

makanan, obat-obatan, dan hewan 

peliharaan, diperbolehkan untuk 

menerima vaksin COVID-19. 

 

Bagaimana dengan mitos-mitos yang 

beredar tentang vaksinasi? 

Seringkali bila terlalu sering mendengarkan 

mitos-mitos negatif tentang reaksi alergi 

terhadap vaksin COVID-19 dapat membuat 

orang gelisah dan takut untuk divaksinasi.  

 

Menurut dr. Lang, Allergist and Chair of 

Cleveland Clinic’s Department of Allergy 

and Clinical Immunology, banyak pasien 

yang sakit setelah divaksinasi seperti 

demam, menggigil, nyeri otot, padahal itu 

semua disebabkan oleh respon sistem 

kekebalan tubuh terhadap vaksin tersebut 

dan ini bukanlah suatu reaksi alergi. 

Edukasi tentang vaksinasi sangatlah 

penting dimana dapat membantu 

membuat orang lebih nyaman untuk 

melakukan vaksinasi. 

Namun, bila Anda masih ragu untuk 

melakukan vaksinasi COVID-19, Anda 

dapat berkonsultasi dahulu dengan dokter 

untuk mendapatkan penjelasan lebih 

lanjut. Punya pertanyaan seputar keluhan 

kesehatan? Yuk ngobrol dengan dokter 

dari Good Doctor sekarang! Cari tahu 

caranya lewat aplikasi iMeditap 

Lippoinsurance Anda. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lippoinsurance.com/
https://www.foodallergy.org/resources/covid-19-vaccine-qa
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fcovid-19%2Finfo-by-product%2Fpfizer%2Fclinical-considerations.html

