
Novavax COVID-19 ਟੀਕਾ:
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Novavax ਵੈਕਸੀਨ ਕੀ ਹ?ੈ
Novavax, Food and Drug Administration 
(FDA, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਿਮਿਨਸਟੇ ਨ) ਵੱਲ ਮਾਨਤਾ 
ਪਾਪਤ COVID-19 ਲਈ ਸਭ ਤ ਨਵ  ਟੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸਮ ਉਪਲਬਧ COVID-19 ਦੇ ਦੂਜੇ 
ਟੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। Novavax, ਪੋਟੀਨ ਸਬਯੂਿਨਟ 
ਵੈਕਸੀਨ ਹ,ੈ ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 
HPV, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਅਤੇ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਟੀਿਕਆਂ ਿਵੱਚ 
ਵਰਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। Novavax, 2 ਖੁਰਾਕ  ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਦੋਵ 
ਖੁਰਾਕ  ਿਵੱਚ 21 ਿਦਨ  ਦਾ ਅੰ ਤਰ ਹੰ ੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 12 
ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ  ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
Novavax ਇੱ ਕ ਪੋਟੀਨ ਸਬਯੂਿਨਟ
ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। 
ਮਾਨਤਾ ਪਾਪਤ ਹਰ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਗੋ ਪਿਤਰੋਧੀ 
ਿਸਸਟਮ ੰਨੂ COVID-19 ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਜਦ ਿਕ 
Novavax ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ, ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ 
ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤ    

• ਪੋਟੀਨ ਸਬਯੂਿਨਟ ਵੈਕਸੀਨ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਭਾਗ (ਪੋਟੀਨ) ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ
ਕਾਰਨ COVID-19 ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

• ਇਸ ਿਵੱਚ ਫੈਟ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸਮੇਤ ਇੱਕ
ਐਿਡਿਟਵ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ
ਰੋਗ ਪਿਤਰੋਧੀ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ
ਲੜਨ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਿਖਆ
ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦਾ ਹੈ

• ਇਸ ਿਵੱਚ mRNA ਮੌਜੂਦ ਨਹ  ਹੁੰ ਦਾ

Novavax ਦੇ ਮਾੜ ੇਪਭਾਵ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
Novavax ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਮਾੜੇ ਪਭਾਵ, COVID-19 ਦੇ ਦੂਜੇ
ਟੀਿਕਆਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਮਾੜੇ ਪਭਾਵ  ਤ ਅਲੱਗ ਨਹ  ਹਨ: ਟੀਕੇ
ਵਾਲੀ ਥ  'ਤੇ ਦਰਦ/ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ, ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਥਕਾਵਟ, ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਦਰਦ, ਿਸਰ ਦਰਦ, ਜੋੜ  ਿਵੱਚ
ਦਰਦ, ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ/ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ। ਪੋਟੀਨ
ਸਬਯੂਿਨਟ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-
19 ਜ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਬਮਾਰੀ ਨਹ  ਹ ੋਸਕਦੀ।
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ਡੇਟਾ ਕੀ ਿਦਖਾ ਦਾ ਹ?ੈ
ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲੀਿਨਕਲ
ਟਾਇਲ ਦਰਸਾ ਦੇ ਹਨ ਿਕ Novavax ਦਾ ਟੀਕਾ COVID-19
ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨੰੂ 90% ਅਤੇ COVID-19 ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਮੌਤ  ਨੰੂ 100% ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹਇੋਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹ ੇਟਾਇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੀਕਾ COVID-19 ਦੇ
ਸਾਰ ੇਰੂਪ  ਿਵਰੁੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਹ,ੈ ਿਜਹਨ  ਿਵੱਚ BA.5 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ। Novavax ਸਬਯੂਿਨਟ ਵੈਕਸੀਨ ਿਵੱਚ ਜੀਿਵਤ ਵਾਇਰਸ ਨਹ
ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਨਸ ਨੰੂ ਬਦਲ ਜ  ਉਹਨ  ਨਾਲ 
ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦੀ। Novavax ਬਾਰ ੇਸਾਨੰੂ ਪਤਾ
ਲੱਿਗਆ ਹ ੈਿਕ:

• 2021 ਤ ਕੈਨਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼  ਿਵੱਚ
Novavax ਦੀ ਵਰਤ ਕਾਰਗਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

• ਇਸ ਿਵੱਚ ਦੂਜੇ ਟੀਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੇ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹ  ਹਨ ਜੋ
ਐਲਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

• ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਜੋ ਫਲੂ, HPV, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਅਤੇ
ਿਸ਼ੰਗਲਜ਼ ਦੇ ਟੀਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਵਰਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ

Novavax ਵੈਕਸੀਨ ਨ FDA ਦੀ Emergency Use 
Authorization (EUA, ਐਮਰਜਸੀ ਵਰਤ ਅਿਧਕਾਰ)
ਪਿਕਿਰਆ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨ  ਲੋ ਕ  
ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪਾਪਤ ਿਵਕਲਪ ਹੈ ਜੋ mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਤ 
ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਕਲਪ ਚਾਹ ੰੁਦੇ ਹਨ।  

ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ 
ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਹੈ।

COVID-19 ਹਾਲ ੇਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਹੋਰ ਿ
ਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ 
ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਵ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਬ ਡ ਦੀ ਹੋਵੇ, COVID-19 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਭਾਵ  ਤ ਬਚਣ ਦਾ 
ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਿਵਕਲਪ 
ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।




