Novavax COVID-19 ክትባት፦
ምን ማወቅ እንዳለብዎት
የ Novavax ክትባት ምንድነው?

መረጃው ምን ያሳያል?

በ Food and Drug Administration (FDA፣ ምግብ እና
መድሃኒት አስተዳደር) የተፈቀደው አዲሱ የ COVID-19
ክትባት Novavax፣ በአሁኑ ጊዜ በአሜሪካ ውስጥ ከሚገኙት
ሌሎች የ COVID-19 ክትባቶች የተለየ ነው። Novavax እንደ
HPV፣ ሄፓታይተስ ቢ እና ጉንፋን ባሉ በስፋት ጥቅም ላይ
በሚውሉ ሌሎች ክትባቶች ውስጥ ለረጅም ጊዜ ጥቅም ላይ
የዋለ ቴክኖሎጂን የሚጠቀም የፕሮቲን ንዑስ ክትባት ነው።
Novavax በ 21 ቀናት ልዩነት የሚሰጥ ባለ ሁለት ዶዝ
ተከታታይ ክትባት ሲሆን፣ ዕድሜያቸው 12 ዓመት እና ከዚያ
በላይ ለሆኑ ይገኛል።

በ 2021 ፀደይ ላይ የተካሄዱ ክሊኒካዊ የሙከራ ጥናቶች
እንደሚያሳዩት የ Novavax ክትባት የ COVID-19 ኢንፌክሽኖች
በማቆም 90% ውጤታማ እንዲሁም ከ COVID-19 ጋር የተዛመዱ
ሞቶችን በመከላከል 100% ውጤታማ መሆኑን አሳይቷል።

Novavax ባህላዊ የፕሮቲን ንዑስ ክፍል ክትባት
ነው።
እያንዳንዱ የተፈቀዱ ክትባቶች የሰውነታችን በሽታ የመከላከል
ስርዓት የ COVID-19 ቫይረስን ለይቶ እንዲያውቅ እና
እንዲያጠቃ ለመርዳት የሚሠሩ ቢሆንም፣ Novavax የቆየ፣
የበለጠ የታወቀ የክትባት ቴክኖሎጂን ይጠቀማል።
• የፕሮቲን ንዑስ ክፍል የ COVID-19
ክትባቶች COVID-19 ን የሚያስከትሉ
የቫይረሱ ቁርጥራጮችን (ፕሮቲንን) ይይዛሉ።
• በተጨማሪም የሰውነት በሽታ የመከላከል
ስርዓት ለቫይረሱ ምላሽ እንዲሰጥ እና
ለወደፊቱ እርስዎን እንዲከላከል ለመርዳት
ከታቀዱ ቅባቶች እና ስኳሮች ጋር ተጨማሪ
ንጥረ ነገሮችን ይይዛሉ።
• mRNA የላቸውም

የ Novavax የጎንዮሽ ጉዳቶች በጣም አናሳ
መሆናቸው ተረጋግጠዋል።
የ Novavax ጊዜያዊ የጎንዮሽ ጉዳቶች በሌሎች የ COVID-19
ክትባቶች ላይ ከታዩት የጎንዮሽ ጉዳቶች የተለዩ አይደሉም።
ህመም/መጠጠር፣ መርፌ በተወጋ ቦታ ላይ መቅላት እና ማበጥ፣
እንዲሁም ድካም፣ የጡንቻ ህመም፣ ራስ ምታት፣ የመገጣጠሚያ
ህመም፣ ማቅለሽለሽ/ማስታወክ እና ትኩሳት። የፕሮቲን ንዑስ ክፍል
የ COVID-19 ክትባቶች COVID-19 ን ወይም ሌሎች በሽታዎችን
ሊያስከትሉ አይችሉም።

ክትባቱ በመካሄድ ላይ ባሉ ሙከራዎች መሰረት BA.5 ን ጨምሮ
በሁሉም የ COVID-19 ልውጦች ላይ ሰፊ የበሽታ መከላከያ ምላሽን
እንደፈጠረ ተነግሯል። እንደ Novavax ያሉ የንዑስ ክፍል ክትባቶች
ምንም አይነት በህይወት ያለን ቫይረስ አይጠቀሙም እናም
ጂኖቻችንን ሊለውጡ ወይም ሊነኩ አይችሉም። እንዲሁም
Novavax፦
• ከ 2021 ጀምሮ ካናዳን ጨምሮ በሌሎች
በርካታ አገሮች ውጤታማ በሆነ መንገድ ጥቅም
ላይ እንደዋለ
• አለርጂን የሚቀሰቅሱ ሌሎች ክትባቶች ውስጥ
ጥቅም ላይ የሚውሉ ንጥረ ነገሮችን እንዳልያዘ
• እንደ ጉንፋን፣ HPV፣ ሄፓታይተስ ቢ እና
ሺንግልስ ባሉ ታዋቂ ክትባቶች ውስጥ ጥቅም
ላይ የሚውል ተመሳሳይ ቴክኖሎጂን
እንደሚጠቀም አውቀናል
Novavax በ FDA የ Emergency Use Authorization (EUA,
አደጋ ጊዜ አጠቃቀም ፍቃድ) ሂደት ውስጥ አልፏል እናም በተለይ ከ
mRNA ክትባቶች ውጭ የሆነ አማራጭ ለሚፈልጉ ትክክለኛ
አማራጭ ነው።
ለወደፊቱ, ለሌሎች የሰዎች ቡድኖች ተጨማሪ መጠን ሊመከር
ይችላል.

ክትባት አሁንም ምርጡ አማራጭ ነው።
COVID-19 እንደቀጠለ፣ ተጨማሪ የክትባት አማራጮች ተገኝተዋል።
የተከተቡ የተሻሉ እንደሆኑ ማስታወስ ጠቃሚ ነው። የክትባት
ብራንድ ምንም ይሁን ምን ክትባቱ ከ COVID-19 እና
ከሚያስከትላቸው መዘዞች ለመጠበቅ የእርስዎ ምርጥ መከላከያ ነው።
የትኛው አማራጭ ለእርስዎ እንደሚሻል ለማወቅ ከአቅራቢዎ ጋር
ይነጋገሩ።
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