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Szczepionka przeciw COVID-19 

Novavax Nuvaxovid  
22 kwietnia 2022 

W lutym 2022 r. Ministerstwo Zdrowia Kanady zatwierdziło szczepionkę Novavax 

Nuvaxovid dla osób w wieku 18 lat lub starszych. Szczepionka ta jest przeznaczona 

dla osób, które nie są w stanie (np. z powodu alergii) lub nie chcą otrzymać 

innego rodzaju szczepionki przeciw COVID-19. 

Jak działa szczepionka 
Novavax to szczepionka białkowa, podjednostkowa. Wykorzystuje małe cząsteczki 

białka, aby nauczyć nasz układ odpornościowy wytwarzania przeciwciał, które 

rozpoznają i zwalczają COVID-19. Szczepionka nie zawiera wirusa COVID-19 i nie może 

wywołać infekcji. 

Harmonogram szczepień 
Wymagane są dwie dawki i zdecydowanie zalecana jest dawka przypominająca. 

Ochrona zaczyna się dwa tygodnie po szczepieniu. Za zgodą, Novavax może być 

podany jako dawka przypominająca, mimo że nie jest obecnie zatwierdzony jako 

szczepienie przypominające przez Ministerstwo Zdrowia Kanady. 

Mieszanie szczepionek 
Novavax może być stosowany jako którakolwiek z pierwszych dwóch dawek lub jako 

dawka przypominająca, nawet jeśli poprzednia szczepionka była inna (np. jedna 

dawka innej szczepionki przeciw COVID-19 i jedna dawka Novavax). 

Korzyści ze szczepień 
Szczepionki przeciw COVID-19 typu mRNA (np. Pfizer-BioNTech i Moderna Spikevax)    

są preferowane, ponieważ zapewniają silniejszą ochronę przed poważną chorobą, 

hospitalizacją i zgonem z powodu COVID-19 włącznie z jego wariantami. Badania 

kliniczne wykazały skuteczne działanie Novavax w zapobieganiu zachorowania na 

COVID-19. Ochrona długoterminowa nie jest jeszcze znana. Nie wiemy również, jak 

skuteczny jest Novavax w przypadku osób, które mają słaby układ odpornościowy, 

cierpią na chorobą autoimmunologiczną, przeszły COVID-19 w przeszłości, lub są w 

ciąży lub karmią piersią. 

Skutki uboczne i ryzyka 
U niektórych osób po szczepieniu mogą wystąpić skutki uboczne – większość z nich jest 

łagodna do umiarkowanych i trwa od jednego do trzech dni. Skutki uboczne zwykle 

oznaczają, że szczepionka działa. Do najczęstszych skutków ubocznych należą 

zaczerwienienie, ból lub obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, stan podgorączkowy, ból 

głowy, uczucie zmęczenia, bóle mięśni, ból stawów, dreszcze, nudności i/lub wymioty. 

W przypadku wystąpienia poważnej reakcji na szczepionkę lub jeśli reakcja nie 

ustąpi po 3 dniach, poinformuj o tym lekarza. Urząd ds. zdrowia publicznego 

prowadzi rejestr skutków ubocznych, aby zapewnić bezpieczeństwo szczepionek. 
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Szczepionka przeciw COVID-19 

Novavax Nuvaxovid  
Zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia to rodzaje zapalenia w różnych 

częściach serca. Może wystąpić po zachorowaniu na COVID-19 i może być poważne. 

Rzadko występuje po otrzymaniu szczepionki Novavax i jest ściśle monitorowane.              

W przypadku zachorowania większość przypadków ma łagodny przebieg i jest leczona 

farmakologicznie i odpoczynkiem a poprawa następuje w ciągu kilku dni. 

Zasięgnij porady lekarskiej, jeśli po szczepieniu pojawi się ból w klatce piersiowej, trudności 

w oddychaniu lub przyspieszone bicie serca. Szczepienie jest nadal zalecane, ponieważ 

jego korzyści przewyższają ryzyko. 
 

Składniki szczepionek i alergie 
Szczepionka zawiera polisorbat 80, sole, cukier i bufory. Nie zawiera jaj, żelatyny 

(wieprzowej), glutenu, lateksu, konserwantów, antybiotyków ani aluminium. W rzadkich 

przypadkach mogą wystąpić poważne reakcje alergiczne (anafilaksja). Reakcje 

alergiczne mogą być leczone i są na ogół krótkotrwałe. Zasięgnij porady lekarskiej w 

przypadku pojawienia się trudności w oddychaniu, pokrzywki lub obrzęku twarzy i szyi.  

Osoby, u których wystąpiła silna reakcja alergiczna na inną szczepionkę COVID-19 lub 

glikol polietylenowy (PEG) mogą rozważyć zaszczepienie się szczepionką Novavax. 

Przełóż szczepienie na później, jeżeli: 

• Masz gorączkę lub jakiekolwiek objawy COVID-19, zaczekaj, aż poczujesz się 

lepiej zanim się zaszczepisz. 

• Musisz poddać się samoizolacji, przełóż termin wizyty na późniejszą datę, po 

zakończeniu okresu izolacji. 

Przed zaszczepieniem porozmawiaj z lekarzem, jeżeli: 
• Jesteś w ciąży, możesz być w ciąży lub karmisz piersią 

• Cierpisz na chorobę autoimmunologiczna 

• Masz osłabiony układ odpornościowy z powodu choroby lub terapii 

• W ciągu czterech godzin po podaniu pierwszej dawki szczepionki przeciw COVID-19 

wystąpiła u Ciebie reakcja alergiczna 

• Masz silną alergię na jakikolwiek składnik szczepionki Novavax , w tym alergię na 

polisorbat 80 
 

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim lekarzem lub odwiedź 

naszą stronę internetową toronto.ca/COVID19. 
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