
Novavaxلقاح  COVID-19

تعرفهأن ما يجب

؟Novavaxلقاح ما

 Food and Drugوالدواءأحدث لقاح معتَمد من إدارة الغذاء 

Administration,FDA) لفيروس ( الغذاء والدواءإدارة

-د، الذي يختلف عن باقي لقاحات كوفيNovavax، 19-كوفيد

هو عبارة Novavax. والمتوفر حاليًّا بالواليات المتحدة19

( الوحدات الفرعية للبروتين)عن لقاح وحيدات البروتين 

رة طويلة باستخدام نفس تقنية اللقاحات واسعة االنتشار منذ فت

بد ب، مثل لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري، والتهاب الك

ما عبارة عن جرعتين يفصل بينهNovavaxلقاح . واألنفلونزا

.  عاًما فما فوق18يوًما، ومتوفر بداية من عمر 21

Novavax هو لقاح وحيدات البروتين

.التقليدي
ح به على مساعدة الجهاز المنا عي وبينما يعمل كل لقاح مصرَّ

ف على فيروس كوفيد ومهاجمته، يَستخدم 19-بالجسم في التعرُّ

.تقنية قديمة أقدم وأكثر شيوًعاNovavaxلقاح 

وحدات)تحتوي لقاحات وحيدات البروتين •

على 19-لفيروس كوفيد( البروتين الفرعية

من الفيروس المسبب ( بروتينات)أجزاء 

.19-لكوفيد

انب كما تحتوي أيًضا على مواد مضافة إلى ج•

الدهون والسكريات لمساعدة الجهاز المناعي 

لمستقبلعلى االستجابة للفيروس وحمايتك في ا

وال تحتوي على الحمض النووي الريبوزي•

المرسال

الجانبية Novavaxوقد ثبت أن أعراض 

.محدودة للغاية

ع الجانبية المؤقتة عن تلك المعتادة مNovavaxوال تختلف أعراض 

م مكان الحقن، . 19-باقي لقاحات فيروس كوفيد ألم، واحمرار، وتورُّ

ل، باإلضافة إلى التعب، وآالم العضالت، والصداع، وآالم المفاص

وتين لفيروس ال تسبب لقاحات وحيدات البر. القيء، والُحمَّى/ والغثيان

.أو أي أمراض أخرى19-اإلصابة بفيروس كوفيد19-كوفيد
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للعمالء بالنسبة.  0127-525-800-1االتصال بـيرجى،أخرىبصيغةالمستندهذالطلب

م مراسلة أو(Washington Relay)711االتصال بالرقميُرجىالسمع،ضعافأوالصُّ

civil.rights@doh.wa.gov: عنوان البريد اإللكتروني

البيانات؟توضحماذا

2021ربيعفيأُجريتالتيالسريريةالتجاربدراساتأظهرت

عدوىمقاومةفي%90بنسبةفاعليتهأثبتNovavaxلقاحأن

فيروسبسببالوفاةحاالتمنعفي%100وبنسبة،19-كوفيد

.19-كوفيد

ف ِّز االستجابة إن هذا اللقاح يُح: وطبقًا للتجارب المستمرة حاليًّا، يُقال

ر لفيروس كوفيد ِّ ال . BA.5بما في ذلك 19-المناعية ضد أي متحو 

أي فيروس حي، Novavaxتَستخدم لقاحات وحيدات البروتين مثل 

أيًضا أن اكتشفنا. وال يمكنها إحداث أي تغيير أو تأثير على الجينات

Novavax:

ندا يُستخَدم بفاعلية في عدة دول أخرى مثل ك•

.2021منذ عام 

احات ال يحتوي على أي مكونات تُستخَدم في لق•

.أخرى قد تسبب الحساسية

ستخَدم في يَستخدم نفس التقنية المعروفة التي تُ •

اللقاحات واسعة االنتشار مثل لقاحات 

ي، األنفلونزا، وفيروس الورم الحليمي البشر

.والتهاب الكبد ب، والهربس النطاقي

 Emergency Useإلى إجراء Novavaxخضع 

Authorization(EUAتصريح االستخدام في حاالت الطوارئ ،)

َمن وتم اعتماده خياًرا فعَّااًل خاصة لFDAمن إدارة الغذاء والدواء 

للقاحات الحمض النووي الريبوزي المرساليسعون وراء بديل 

من هم قريبًا خياًرا متوفًرا كجرعة منشطة أو لNovavaxقد يصبح 

.عاًما18تحت 

.األفضلالخيارهوالتلقيحيزالال

، أصبح هناك عدة خيارات متاحة من 19-ومع استمرار فيروس كوفيد

.  ألفضلومن المهم أن نتذكر أن التلقيح هو الخيار ا. اللقاحات المختلفة

يروس بغض النظر عن نوع اللقاح، يظل اللقاح هو أفضل حماية من ف

ص تحدَّث مع مقدم الخدمة الخا. وما يترتب عليه من آثار19-كوفيد

.  بك لمعرفة الخيار األفضل بالنسبة لك

mailto:civil.rights@doh.wa.gov
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mRNA.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/hcp/mrna-vaccine-basics.html

