Novavax ክታበት COVID-19
ክትፈልጦ ዝግብካ
ክታበት Novavax እንታይ እዩ?

እቲ ሓበሬታ እንታይ የርእየና?

Novavax ብ Food & Drug Adminstration (FDA፣
ምምሕዳር መግብን መድሃኒትን) ሓድሽ ፍቃድ ዝተውሃቦ
ክታበት COVID-19፣ ካብቲ ኣብዚ እዋን ኣብ ሕቡራት ሃገራት
ዝውሃብ ዘሎ ካልኦት ክታበታት COVID-19 ዝተፈለየ እዩ።
Novavax ክታበት ንኡስ ክፍሊ ፕሮቲን ኮይኑ ኣብ ከም ናይ
ክታበታት HPV፣ ሄፕታቲስ B፣ ከምኡውን ሰዓልን ብሰፊሑ
እንጠቀመሎም ተመሳሳሊ ቴክኖሎጂ ዝጥቀም እዩ። Novavax
ናይ 21 መዓልታት ፍልልይ ገይርካ ክልተ ዓቀን (ዶዝ)
መድሃኒት ን12ን ካብኡ ንላዕልን ዕድመ ዘለዎም ንዝኮኑ ሰባት
ይወሃብ።

ኣብ ስፕሪንግ 2021 ዝተኻየዱ መጽናዕትታት ፈተነ ክሊኒክ
ከምዝሕብርዎ እንተኮይ ክታበት Novavax ብ COVID-19 ዝመፁ
ረክስታት ጠጠው ኣብ ምባል ብ 90% ከምኡ ብ COVID-19
ዘስዕቦ ሞት ኣብ ምክልካል 100% ዉጽኢታዊ ምኳኑ ተረጋጊጹ
እዩ።

Novavax ዝተለመደ ናይ ንኡስ ክፍሊ ፕሮቲን
ክታበት እዩ።
ሕድሕድ ኣፍልጦ ዝተውሃቦም ክታበታት ናይ ሰውነትና ሕማም
ናይ ምክልካል ዓቅሚ ንከማዕብልን እቲ ኣብ COVID-19 ዘሎ
ቫይረስ ንምጥቃዕን ዝሰርሑ እንተኮኑ Novavax ዝዓበየን
ተጠላቢ ቴክኖሎጂ ዝጥቀምን እዩ።
• ክታበታት ንኡስ ክፍሊ ፕሮቲን COVID-19
ቁርጽራጽ (ፕሮቲን) ናይቲ COVID-19
ዘስዕብ ቫይረስ ዝሓዙ እዮም።
• ከምኡውን ሰውነት ሕማም ናይ ምክልካል
ክእለት ብምምዕባል ነቲ ቫይረስ ግቡእ ምላሽ
ክህብ ዝክእልን ንቀጻሊ እውን ክከላከሎም
ዝክእልን ስኳርን ስብሕን ከም መወሰኽታ
ዝሓዘ እዩ።
• ኤም.ኣር.ኤን.ኤ ዝሓዘ ኣይኮነን።

ኣሉታዊ ሳዕቤን ናይ Novavax ትሑት ምኳኑ
ተረጋጊጹ እዩ።
ግዝያዊ ኣሉታዊ ሳዕቤናት Novavax ከምቶም ኣብ ካልኦት ክታበታት
COVID-19 እንረክቦም ፍሉጣት ሳዕቤናት ኣይኮኑን። ናይ ድካም
ስምዒት/ቃንዛ፣ ኣብቲ ዝተውገአ ክፍሊናይ ሕበጠት ምልክት፣
ከምኡ እውን ድካም፣ ቃንዛ ጭዋዳ፣ ርእሲ ሕማም፣ ናይ
መገጣጥምቲ ቃንዛ፣ ተምላስ ከምኡ እውን ረስኒ። ክታበታት ንኡስ
ክፍሊ ፕሮቲን COVID-19 ሕማም COVID-19 ይኩን ካልእ ሕማም
ዘምጽኡ ኣይኮኑን።

ብመሰረት ኣብ ከይዲ ዘሎ መጽናዕቲ እቲ ክታበት ን BA.5 ሓዊሱ
ኣንፃረ ዝተፈላለዩ ዓይነታት COVID-19 ኣዝዩ ዘዕግብ ናይ ሕማም
ምክልካል ግብረ መልሲ ከምዝሃበ ይዝረበሉ። ከም Novavax
ዝኣመሰሉ ክታበታት ንኡስ ክፍሊ ፕሮቲን ሂወት ዘለዎ ቫይረስ
ዘይጥቀሙን ዘይቅይሩን ወይ ከዓ ስርዓተ ኣካልና (ጂን) ፅልዋ
ዘይፈጥሩን እዮም። ብተወሳኺ Novavax ብዝምልከት
ዝተመሃርናዮ፡• ካብ 2021 ጀሚሩ ኣብ ካናዳ ሓዊሱ ኣብ
ዝተፈለላለዩ ሀገራት ዉፅኢታዊ ኮይኑ እዩ።
• ኣብ ካልኦት ክታበታት ዝሕወሱ አለርጂ (ቁጥዐ
ሰውነት) ዘስዕቡ ተዋፅኦታት ዝሓዘ ኣይኮነን።
• ኣብ ከም በዓል ሰዓል፣ HPV፣ ሄፓታቲሰ ቢ
ከምኡ እውን ሓፈው (ዓበቅ) ዝኣመሰሉ
ፍሉጣት ክታበታት ዝጠቀሙሎም
ቴክኖሎጅታት ይጥቀም።
Novavax መስርሕ Emergency Use Authorization (EUA ፣
ኣጠቓቕማ ህጹጽ ፍቓድ ) ናይ FDA ዝሓለፈ ብፍላይ ን mRNA
ክታበት ኣማራፂ ዝናድዩ ብሉፅ ምርጫ ተገይሩ ዝውሰድን እዩ።
ንካልኦት ጅለ ተጠቀምቲ ተወሰኽቲ ክታበታት ኣብ ቀፃሊ
ዝሕህበረሎም ይከውን።

ክታበት ሕጂ እውን እቲ ዝበለጸ ምርጫ እዩ።
COVID-19 እናቀፅለ ብምኳኑ ክታበታት ብበዝሒ እናተረከቡ
እዮም። ክታበት ምውሳድ ጠቃሚ ምኳኑ ምዝካር የድሊ። ናይቲ
ክታበት ዓይነት ብዘየገድስ ክታበት ካብ COVID-19 ን ሳዕቤኑን
ንምክልካል ኣድላዩ እዩ። ንዐኦም ኣየናይ ከምዝድልዮም ነቲ
መቅረቢኦም ይወከሱ።
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