
Vaccinul Novavax împotriva COVID-19: 
Ce ar trebui să știți

Ce este vaccinul Novavax?

Cel mai nou vaccin împotriva COVID-19 autorizat de 
Food and Drug Administration (FDA, Agenția pentru 
Alimente și Medicamente), Novavax, este diferit de 
celelalte vaccinuri COVID-19 disponibile în prezent în 
SUA. Novavax este un vaccin cu subunități proteice 
care utilizează aceeași tehnologie, folosită de mult 
timp, întâlnită la alte vaccinuri utilizate pe scară largă, 
cum ar fi cele împotriva HPV, hepatitei B și gripei. 
Novavax este o serie de două doze administrate la 
interval de 21 de zile, disponibilă pentru persoanele 
cu vârsta de 12 de ani sau mai mult. 

Novavax este un vaccin tradițional pe bază de 
fragmente de proteine.
Deși fiecare dintre vaccinurile autorizate are rolul de a 
ajuta sistemul imunitar al organismului nostru să 
recunoască și să atace virusul COVID-19, Novavax 
utilizează o tehnologie de vaccinare mai veche și mai 
cunoscută.

• Vaccinurile împotriva COVID-19 cu
fragmente de proteine conțin bucăți
(proteine) din virusul care provoacă
COVID-19

• Acestea conțin, de asemenea, un aditiv
împreună cu grăsimi și zaharuri menite
să ajute sistemul imunitar să
reacționeze la virus și să vă protejeze în
viitor

• Acestea nu conțin ARNm

Efectele secundare ale Novavax se dovedesc a fi 
minime.
Efectele secundare temporare ale Novavax nu sunt diferite 
de efectele secundare tipice observate la alte vaccinuri 
împotriva COVID-19. Durere/sensibilitate, roșeață și 
umflături la nivelul părții injectate, precum și oboseală, 
dureri musculare, dureri de cap, dureri articulare, 
greață/vărsături și febră. Vaccinurile împotriva COVID-19 
cu fragmente de proteine nu pot cauza COVID-19 sau alte 
boli.
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Ce arată datele?
Studiile clinice efectuate în primăvara anului 2021 au
arătat că vaccinul Novavax a demonstrat o eficacitate de
90% în ceea ce privește oprirea infecțiilor cu COVID-19 și
de 100% în ceea ce privește prevenirea deceselor legate
de COVID-19.

Conform studiilor în curs de desfășurare, se spune că 
vaccinul a provocat un răspuns imunitar larg împotriva 
tuturor variantelor de COVID-19, inclusiv BA.5. Vaccinurile 
subunitare, cum ar fi Novavax, nu utilizează niciun virus viu 
și nu ne pot modifica sau influența genele. Am aflat, de 
asemenea, că Novavax:

• Este utilizat în mod eficient în
numeroase alte țări, inclusiv în Canada,
din anul 2021

• Nu conține ingrediente utilizate în alte
vaccinuri care declanșează alergii

• Folosește aceeași tehnologie familiară
utilizată în vaccinurile populare, cum ar
fi vaccinul împotriva gripei, HPV,
hepatitei B și zonei zoster

Novavax a trecut prin procesul de Emergency Use 
Authorization (EUA, Autorizare pentru utilizare de urgență) 
al Food and Drug Administration (FDA, Agenția pentru 
Alimente și Medicamente) și reprezintă o opțiune valabilă, 
în special pentru cei care caută o alternativă la vaccinurile 
cu ARNm. 

În viitor pot fi recomandate doze suplimentare pentru alte 
categorii de persoane.

Vaccinarea rămâne cea mai bună opțiune.

Deoarece COVID-19 persistă, au devenit disponibile mai 
multe opțiuni de vaccinare. Este important să ne reținem că 
vaccinat este cel mai bine. Indiferent de marca vaccinului, 
vaccinarea este cea mai bună protecție împotriva COVID-19 
și împotriva efectelor sale. Discutați cu furnizorul dvs. despre 
care este cea mai bună opțiune pentru dvs. 
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