
Vắc-xin Novavax Ngừa COVID-19: 
Thông Tin Mọi Người Nên Biết

Vắc-xin Novavax là gì?
Vắc-xin ngừa COVID-19 mới nhất được cho 
phép sử dụng bởi Food and Drug Administration 
(FDA, Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm 
Hoa Kỳ), Novavax, khác với các loại vắc-xin 
ngừa COVID-19 hiện có ở Hoa Kỳ. Novavax là 
một loại vắc-xin tiểu đơn vị protein sử dụng công 
nghệ tương tự, có từ lâu trong các loại vắc-xin 
được dùng rộng rãi khác như HPV, viêm gan B 
và cúm. Novavax là một loạt vắc-xin gồm 2 liều 
nhận cách nhau 21 ngày, dành cho những người 
từ 12 tuổi trở lên. 

Novavax là một loại vắc-xin tiểu đơn 
vị protein truyền thống.
Trong khi mỗi loại vắc-xin được cho phép sử dụng 
đều hoạt động để giúp hệ thống miễn dịch của cơ 
thể chúng ta nhận ra và tấn công vi-rút COVID-19 
thì Novavax sử dụng công nghệ vắc-xin cũ hơn, 
quen thuộc hơn.

• Vắc-xin tiểu đơn vị protein ngừa
COVID-19 chứa các mảnh (protein)
của vi-rút gây ra COVID-19

• Chúng cũng chứa một chất phụ gia
cùng với chất béo và đường nhằm
giúp hệ thống miễn dịch phản ứng
với vi-rút và bảo vệ quý vị trong
tương lai

• Chúng không chứa mRNA

Tác dụng phụ của Novavax được 
chứng minh là rất nhỏ.
Tác dụng phụ tạm thời của Novavax không giống 
các tác dụng phụ điển hình đã thấy ở những loại vắc-
xin COVID-19 khác. Đau/nhức, đỏ và sưng ở vùng 
tiêm, cũng như mệt mỏi, đau cơ, nhức đầu, đau 
khớp, buồn nôn/nôn và sốt. Vắc-xin tiểu đơn vị 
protein ngừa COVID-19 không thể gây ra COVID-19 
hoặc các bệnh khác.
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Để yêu cầu tài liệu này ở các định dạng khác, hãy gọi 1-800-525-
0127. Khách hàng bị khiếm thính hoặc khó nghe, vui lòng gọi 711 
(Washington Relay) hoặc gửi email đến civil.rights@doh.wa.gov.

Dữ liệu cho thấy gì?
Các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng được thực
hiện vào mùa xuân năm 2021 cho thấy vắc-xin
Novavax đã chứng minh 90% hiệu quả trong việc
ngăn chặn sự lây nhiễm COVID-19 và 100% hiệu
quả trong việc ngăn ngừa tử vong liên quan đến
COVID-19.

Theo các thử nghiệm đang diễn ra, vắc-xin này được 
cho là đã thúc đẩy các phản ứng miễn dịch rộng rãi 
chống lại tất cả biến thể COVID-19, bao gồm cả BA.5. 
Các vắc-xin tiểu đơn vị như Novavax không sử dụng 
bất kỳ loại vi-rút sống nào và không thể thay đổi hoặc 
ảnh hưởng đến gen của chúng ta. Chúng tôi cũng tìm 
hiểu được rằng Novavax:

• Đã được sử dụng hiệu quả ở nhiều
quốc gia khác, kể cả Canada, kể từ
năm 2021

• Không chứa các thành phần được
sử dụng trong các loại vắc-xin gây
dị ứng khác

• Sử dụng cùng một công nghệ quen
thuộc được sử dụng trong các loại
vắc-xin phổ biến như cúm, HPV,
viêm gan B và bệnh zona thần kinh

Novavax đã trải qua quy trình cấp FDA Emergency 
Use Authorization (EUA, Giấy Phép Sử Dụng Khẩn 
Cấp) của FDA và là một lựa chọn hợp lệ, đặc biệt 
cho những người đang tìm kiếm một giải pháp thay 
thế vắc-xin mRNA. 

Các liều bổ sung cho các nhóm khác có thể được 
khuyến nghị trong tương lai.

Vắc-xin vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Vì COVID-19 vẫn tồn tại, chúng ta hiện có sẵn nhiều 
lựa chọn vắc-xin hơn. Cần nhớ rằng tiêm chủng là 
phương án tốt nhất. Bất kể nhãn hiệu vắc-xin, tiêm 
chủng luôn là biện pháp bảo vệ quý vị tốt nhất khỏi 
COVID-19 và các ảnh hưởng của nó. Hãy trao đổi với 
nhà cung cấp về lựa chọn tốt nhất cho quý vị. 
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