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PEKELILING PERKHIDMATAN NEGERI SABAH BIL. 11/2021 

DASAR PELAKSANAAN IMUNISASI COVID-19 BAGI PEGAWAI 

PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH 

 

 

TUJUAN 

 
1. Pekeliling perkhidmatan ini bertujuan untuk menerima pakai Pekeliling 

Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2021 (Persekutuan) mengenai pelaksanaan 

imunisasi COVID- 19 bagi pegawai perkhidmatan awam Negeri. 

 

 
LATAR BELAKANG 

 

2. Selari dengan Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan (PICK) Negara untuk 

mengurangkan kesan jangkitan akibat virus COVID-19, Kerajaan Negeri turut 

menggalakkan penerimaan vaksin di kalangan penjawat awam Negeri mulai bulan Jun 

2021.  

 

3. Kerajaan Negeri telah bersetuju dan menetapkan agar semua pegawai 

Perkhidmatan Awam Negeri melengkapkan imunisasi COVID-19 untuk mewujudkan 

persekitaran tempat kerja yang selamat dan memastikan penyampaian perkhidmatan 

serta produktiviti Perkhidmatan Awam Negeri berada pada tahap yang optimum. 
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4. Seseorang pegawai adalah tertakluk kepada syarat-syarat perkhidmatan selaras 

dengan   Perkara 40 (bb) Perlembagaan Negeri Sabah dan Peraturan-Peraturan 

Pegawai Awam Negeri Sabah 2008. Pegawai juga adalah tertakluk dan terikat dengan 

Surat Aku Janji yang ditandatangani oleh pegawai apabila dilantik ke dalam 

perkhidmatan awam Negeri di bawah Perenggan 22(1)(c) Peraturan-Peraturan 

Pegawai Awam Negeri Sabah 2008 (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan 

Perkhidmatan) dan hendaklah mematuhi apa-apa pekeliling, surat pekeliling, peraturan 

dan arahan lain yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri dari semasa ke semasa selama 

pegawai masih berkhidmat. 

 

5. Setiausaha Kerajaan Negeri boleh menentukan apa-apa akuan selain daripada 

akuan yang ditetapkan dalam Perenggan 22(1)(b) Peraturan-Peraturan Pegawai 

Awam Negeri Sabah 2008 dan memberi kuasa kepada Ketua Jabatan untuk 

mengarahkan mana-mana pegawai yang sedang berkhidmat untuk mengemukakan 

maklumat kesihatan bahawa pegawai telah mendapatkan dos imunisasi COVID-19 

yang lengkap. 

 

6.  Pekeliling Perkhidmatan ini dikeluarkan selaras dengan Perenggan 340(1) 

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008 yang memberi kuasa 

kepada Setiausaha Kerajaan Negeri untuk mengeluarkan panduan bagi menjelaskan 

pelaksanaan dasar ini. 

 
7. Dalam hal ini, apa-apa tindakan seseorang pegawai hendaklah selari dengan 

dasar Kerajaan berhubung dengan pelaksanaan imunisasi COV ID-19. 
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TAFSIRAN 

 
 

8. Bagi maksud Pekeliling Perkhidmatan ini — 

 

(a) “imunisasi” mempunyai erti yang sama yang diberikan kepadanya 

dalam subseksyen 2(1) Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit 

Berjangkit 1958 [Akta 342 ]. 

(b) “pegawai” ertinya semua kategori pegawai yang sedang berkhidmat 

yang dilantik oleh Suruhanjaya. 

(c) “pegawai yang sedang berkhidmat” ertinya pegawai dalam percubaan, 

pegawai sementara dan pegawai kontrak. 

(d) “pegawai perubatan” ertinya seseorang doktor perubatan berdaftar 

yang berkhidmat dengan kerajaan. 

 
(e) “Sijil Digital Vaksinasi COVID-19”  ertinya sijil imunisasi COVID-19 yang 

dijana daripada aplikasi MySejahtera. 

 
 

 
PELAKSANAAN 

 
9. Pada atau selepas 1 November 2021— 

 
 

(a) pegawai boleh diarahkan oleh Ketua Jabatan untuk mendapatkan dos 

imunisasi COVID-19 yang lengkap dengan cara mengemukakan Sijil 

Digital Vaksinasi COVID-19; dan 

 
(b) mana-mana pegawai yang gagal mematuhi arahan Ketua Jabatan boleh 

menyebabkan pegawai dikenakan tindakan tatatertib atau ditamatkan 

perkhidmatan. 
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10. Sekiranya pegawai— 

 
 

(a) tidak dapat melengkapkan dos imunisasi COVID-19 atas sebab 

kesihatan, pegawai boleh diarahkan oleh Ketua Jabatan untuk membuat 

pemeriksaan kesihatan dengan pegawai perubatan bagi mengesahkan 

bahawa pegawai tidak layak untuk menerima suntikan imunisasi  

COVID-19 dari segi perubatan (medically ineligible); 

 

(b) telah mendapat pengesahan daripada pegawai perubatan bahawa 

pegawai tidak layak untuk menerima imunisasi COVID-19 atas sebab 

kesihatan, pegawai boleh diarahkan oleh Ketua Jabatan untuk membuat 

ujian pengesanan COVID-19; 

 

(c) disahkan oleh pegawai perubatan bahawa pegawai layak untuk 

menerima imunisasi COVID-19, pegawai boleh diarahkan oleh Ketua 

Jabatan untuk mendapatkan dos imunisasi COVID-19 yang lengkap 

dengan cara mengemukakan Sijil Digital Vaksinasi COVID-19; dan 

 

(d) gagal mematuhi mana-mana arahan di perenggan (a), (b) atau (c), 

pegawai boleh dikenakan tindakan tatatertib atau ditamatkan 

perkhidmatan. 
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11. Walau apa pun ketetapan di perenggan 10 dan 11, Ketua Jabatan boleh, pada 

bila-bila masa, mengarahkan mana-mana pegawai yang belum mendapatkan dos 

imunisasi COVID-19 yang lengkap untuk membuat pemeriksaan kesihatan bagi 

menentukan status kesihatan terkini pegawai. Sekiranya pegawai perubatan 

mengesahkan pegawai layak untuk mendapatkan imunisasi COVID-19, pegawai 

boleh diarahkan oleh Ketua Jabatan untuk mendapatkan dos imunisasi COVID-19 

yang lengkap dengan cara mengemukakan Sijil Digital Vaksinasi COVID-19.       

Mana-mana pegawai yang gagal untuk mematuhi arahan tersebut boleh dikenakan 

tindakan tatatertib atau ditamatkan perkhidmatan. 

 
12. Bagi memastikan pelaksanaan dasar ini berjalan dengan lancar, Ketua Jabatan 

boleh mempertimbangkan apa-apa kaedah yang bersesuaian untuk menguruskan 

mana-mana pegawai yang tidak mendapatkan atau melengkapkan imunisasi    

COVID-19 termasuklah mengarahkan pegawai untuk membuat ujian pengesanan 

COVID-19. Apa-apa kos yang   terlibat daripada ujian pengesanan itu hendaklah 

ditanggung sendiri oleh pegawai. 

 

13. Walau bagaimanapun, bagi pegawai yang tidak layak untuk menerima 

imunisasi COVID 19 dari segi perubatan (medically ineligible), kos untuk membuat 

ujian pengesanan COVID-19 di hospital Kerajaan akan ditanggung oleh Kerajaan. 

 

 
 
TARIKH KUAT KUASA 

 
 

14. Pekeliling Perkhidmatan ini berkuatkuasa mulai tarikh ia dikeluarkan 
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PEMAKAIAN 

 
15. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, 

pemakaian peruntukan Pekeliling Perkhidmatan ini dipanjangkan kepada semua Pihak 

Berkuasa Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri. 

 

 

TARIKH KUAT KUASA 

 

16. Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai tarikh ia dikeluarkan. 

 
 

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” 
 
 
 
 
 
 
[ DATUK SERI PANGLIMA Sr. HAJI SAFAR BIN UNTONG, JP. ] 
Setiausaha Kerajaan Negeri 
 

Tarikh :    14 OKT 2021 

 
 

Diedarkan kepada : Semua Setiausaha Tetap Kementerian Negeri 

    Semua Ketua Jabatan Negeri 

    Semua Pegawai Daerah 

    Semua Penolong Pegawai Daerah, Daerah Kecil  

 

 

 

 


