
Novavax COVID-19 ကာကယွေ်ဆး-
ဘာေတကွို သငသ် ိသင့ပ်ါသလဲ

Novavax ကာကယွေ်ဆးကဘာလဲ
Food and Drug Administration (FDA, အစားအေသာက�်ငှ့်
ေဆးဝါကပ်ွကေဲရး) က ေနာကဆ်ံးု ခငွ့ြ်ပုေပးထားသည့ ်COVID-
19 ကာကယွေ်ဆး Novavax သည ်အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်တုငွ ်
ေလာေလာဆယရ်�ိငုသ်ည့ ်အြခားေသာ COVID-19
ကာကယွေ်ဆး�ငှ့ ်မတကူွြဲပားပါသည။် Novavax သည ်HPV၊ 
အသညး်ေရာငအ်သားဝါ ဘ�ီငှ့ ်တပ်ုေကးွကဲသ့ို ့ အြခားေသာ 
အသံးုများသည့ ်ကာကယွေ်ဆးများတငွ ်ြမငေ်တွ�ရသည့ ်
ကာလ�ှညသ်ံးုလာေသာ အလားတ ူနညး်ပညာကို အသံးုြပုသည့ ်
ပ�ုိတနိး်ဓာတခ်ွကဲာကယွေ်ဆး တစ်မျိုး ြဖစ်ပါသည။် Novavax 
သည ်အသက ်18 �စှ်�ငှ့ ်အထက ်အရွယမ်ျား ရ�ိငုသ်ည့ ်21 
ရကြ်ခား၍ ထိးု�ှရံေသာ 2 လံးုတွထဲိးုေဆး ြဖစ်ပါသည။် 

Novavax သည ်သမား�ုိကျ 
ပ�ုိတန်ိးဓာတခဲွ်ကာကယွေ်ဆးတစမ်ျိုး 
ြဖစပ်ါသည။်
ခငွ့ြ်ပုထားေသာ ကာကယွေ်ဆးတစ်မျိုးစီက က��်ပ်ုတို ့ ခ��ာကိယု၏် 
ကိယုခ်အံား COVID-19 ဗိငုး်ရပ်စ်ကိ ုသ�ိှိ�ိငုေ်စ�ပီး 
တိကုထ်တု�်ိငုေ်စရန ်ကညူလီပ်ုေဆာငေ်ပးေသာလ်ညး် Novavax 
သည ်ပိေုဟာငး်ေသာ ပိရုငး်�ှးီက�မ်းဝငေ်သာ ကာကယွေ်ဆး 
နညး်ပညာကိ ုအသံးုြပုပါသည။်

• ပ�ုိတနိး် ဆပ်ယနူစ် COVID-19 
ကာကယွေ်ဆးများတငွ ်COVID-19 
ြဖစ်ေစသည့ ်ဗိငုး်ရပ်စ်၏ အပိငုး်အစများ 
(ပ�ုိတနိး်များ) ပါဝငပ်ါသည်

• ၎ငး်တိုတ့ငွ ်ဗိငုး်ရပ်စ်အေနြဖင့်
ကိယုခ်အံားစနစ်ကိ ုတံု ့ြပန�်ပီး အနာဂတတ်ငွ ်
သင့က်ိ ုကာကယွေ်ပးရန ်ကညူဖိီု ့
ရညရွ်ယထ်ားသည့ ်အဆမီျား၊ 
သ�ကားများ�ငှ့အ်တ ူအြဖည့ပ်စ�ညး်တစ်ခ ု
ပါဝငပ်ါသည်

• ၎ငး်တိုတ့ငွ ်mRNA မပါဝငပ်ါ

Novavax ေဘးထကွဆ်ိးုကျို းများသည ်
အနညး်ဆံးုြဖစပ်ါသည။်
Novavax ၏ ယာယ ီေဘးထကွဆ်ိးုကျိုးများသည ်အြခား COVID-
19ကာကယွေ်ဆးများတငွ ်ြမငေ်တွ�ရသည့ ်ပံမုနှ ်
ေဘးထကွဆ်ိးုကျိုးများ�ငှ့ ်မတပူါ။ ေဆးထိးုသည် ့ေနရာ 
နာြခငး်/အထမိခ�ံိငုြ်ခငး်၊ နြီခငး်�ငှ့ ်ေရာငရ်မ်းြခငး်အြပင ်
ပငပ်နး်�မွ်းနယြ်ခငး်၊ �ကကသ်ားများကိကုခ်ြဲခငး်၊ ေခါငး်ကိကုြ်ခငး်၊ 
အ�ုိးအဆစ်နာြခငး်၊ မအမီသာြဖစ်ြခငး်/ေအာအ့နြ်ခငး်�ငှ့ ်ကိယုပ်ြူခငး်။ 
ပ�ုိတနိး်ဓာတခ်ွ ဲCOVID-19 ကာကယွေ်ဆးများသည် COVID-19
သိုမ့ဟတု ်အြခားေသာ ဖျားနာမ� မြဖစ်ေစပါ။
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ေဒတာများက မညသ်ညတ်ိုက့ို ြပသပါသလ။ဲ

2021 ခ�ုစှ် ေ�ဦွးတငွ ်ြပုလပ်ုခဲသ့ည့ ်
ဓါတခ်ွခဲနး်လကေ်တွ�စမ်းသပ်ေလလ့ာမ�များအရ Novavax သည ်
COVID-19 ကးူစကမ်�များကိ ုရပ်တန ့ရ်ာတငွ ်90% 
ထေိရာကေ်�ကာငး်�ငှ့ ်COVID-19 ဆိငုရ်ာ ေသဆံးုမ�များကိ ု
�ကို တငက်ာကယွရ်ာတငွ် 100% ထေိရာကေ်�ကာငး်
လကေ်တွ� ြပသခဲေ့�ကာငး်ကိ ုသခိဲရ့ပါသည။်

ကာကယွေ်ဆးသည ်ေဆာငရွ်ကေ်နဆ ဲစမ်းသပ်မ�များအရ BA.5 
အပါအဝင ်COVID-19 မျိုးကွအဲားလံးုကိ ုကျယြ်ပန ့ေ်သာ ကိယုခ်အံား 
တံု ့ြပနမ်�များ �ိှသညဟ် ုသရိပါသည။် Novavax ကဲသ့ို ့ ဆပ်ယနူစ် 
ကာကယွေ်ဆးများသည ်သက�ိှ်ဗိငုး်ရပ်စ်ကိ ုအသံးုမြပုဘ ဲက��်ပ်ုတို၏့ 
မျိုးဗီဇများကိ ုေြပာငး်လြဲခငး် သိုမ့ဟတု ်လ�မ်းမိးုြခငး် မြပု�ိငုပ်ါ။ 
Novavax �ငှ့ပ်တသ်က�်ပီး ေအာကပ်ါအချကမ်ျားကိလုညး် 
သထိားရပါသည-်

• 2021 ခ�ုစှ်မစှတင�်ပီး ကေနဒါ�ိငုင်အံပါအဝင ်
အြခား�ိငုင်မံျားစာွတငွ ်ထေိရာကစ်ာွ 
အသံးုြပုလာခဲ�့ကသည်

• ဓာတမ်တည်မ့�များြဖစ်ေစသည့ ်အြခား
ကာကယွေ်ဆးများတငွ ်အသံးုြပုေသာ
ပါဝငပ်စ�ညး်များ မပါဝငပ်ါ

• တပ်ုေကးွ၊ HPV၊ အသညး်ေရာငအ်သားဝါ ဘ�ီငှ့ ်
ေရယနုမ်ျားကဲသ့ို ့ လသူမိျားေသာ
ကာကယွေ်ဆးများတငွ ်အသံးုြပုသည့ ်
အလားတ ူအက�မ်းတဝင�ိှ်ေသာ နညး်ပညာကိ ု
အသံးုြပုသည်

Novavax သည ်FDA ၏ Emergency Use Authorization (EUA, 
အေရးေပါ်သံးုစွဲရနခ်ငွ့ြ်ပုချက)် လပ်ုငနး်စဉ် ြပုလပ်ုထား�ပီးြဖစ်၍ 
mRNA ကာကယွေ်ဆးများ ကဲသ့ို ့ အြခားေသာ ေရွးချယစ်ရာတစ်ခကုိ ု
�ှာေဖေွနသမူျားအတကွ ်မနှက်နေ်သာ ေရွးချယမ်� ြဖစ်ပါသည။် 

Novavax သည ်အားြဖည့က်ာကယွေ်ဆးအတကွ ်သိုမ့ဟတု ်
မ�ကာမီတငွ ်အသက ်18 �စှ်ြပည့ေ်တာမ့ည့ ်လမူျားအတကွ ်
ေရွးချယစ်ရာတစ်ခ ုြဖစ်�ိငုပ်ါသည။်

ကာကယွေ်ဆးထိးုြခငး် မှာ အေကာငး်ဆံးုေသာ
ေရွးချယစ်ရာ ြဖစေ်နပါေသးသည် ။

COVID-19 ဆကလ်က�ိှ်ေနေသးေသာေ�ကာင့ ်ပိမုျားေသာ 
ကာကယွေ်ဆး ေရွးချယစ်ရာများလညး် �ိှလာပါသည။် 
ကာကယွေ်ဆးထိးုြခငး်က အေကာငး်ဆံးုြဖစ်သညက်ိ ုမေမပ့ါ�ငှ့။် 
ကာကယွေ်ဆးအမတှတ်ဆံပ်ိ�ငှ့မ်ဆိငုဘ် ဲကာကယွေ်ဆးထိးုြခငး်သည ်
COVID-19 �ငှ့ ်၎ငး်၏ သကေ်ရာကမ်�မ ှအေကာငး်ဆံးု ကာကယွမ်� 
ြဖစ်ပါသည။် သင့အ်တကွအ်ေကာငး်ဆံးုြဖစ်သည့ ်ေရွးချယမ်��ငှ့ ်
ပတသ်က�်ပီး သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသ�ူငှ့ ်တိငုပ်ငပ်ါ။ 

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

	Slide Number 1

