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નોવાવેક્સ નુવાક્સોવવડ કોવવડ-19 વેક્સીન 
22 એપ્રિલ, 2022 

ફેબ્રુઆરી 2022 મ ાં, હેલ્થ કેનેડ એ 18 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉાંમરન  લોકો મ ટે નોવ વેક્સ નુવ ક્સોપ્રવડ  વેક્સીન 

માંજૂર કરી. આ વેક્સીન એવ  લોકો મ ટે છે જઓે અલગ િક રની કોપ્રવડ-19 વેક્સીન લેવ  મ ટે અસમથષ 

હોય (દ .ત. એલજીને ક રણે) અથવ  તૈય ર ન હોય. 

વેક્સીન કેવી રીતે કામ કર ેછે 
નોવ વેક્સ એ િોટીન સબયુપ્રનટ વેક્સીન છે. નોવ વેક્સ આપણી રોગિપ્રતક રક શપ્રિને એ શીખવવ  મ ટે 

િોટીનન  ન ન  ટુકડ ઓનો ઉપયોગ કર ેછે જ ેએપ્રટટબોડીઝ બન વે છે જ ેકોપ્રવડ-19ને ઓળખે છે અને તેની સ મે 

લડે છે. વેક્સીનમ ાં કોપ્રવડ-19 વ યરસ નથી હોત  અને તે તમને ચેપ આપી શકતી નથી. 

વેક્સીનનુું સમયપત્રક 
બે ડોઝ જરૂરી હોય છે અને બૂસ્ટરની ભ રપૂવષક ભલ મણ કરવ મ ાં આવે છે. વેક્સીન લીધ  પછી રક્ષણ શરૂ 

થત ાં બે અઠવ પ્રડય ાં લ ગે છે. જો કે તે હ લમ ાં  હેલ્થ કેનેડ  દ્વ ર  બૂસ્ટર તરીકે અપ્રધકૃત નથી તેમ છત ાં સાંમપ્રત 

સ થે, નોવ વેક્સને બૂસ્ટર તરીકે આપી શક ય છે. 

વેક્સીનનુું વમશ્રણ 

નોવ વેક્સ નો ઉપયોગ પહેલ  બે ડોઝમ ાંથી કોઈપણ મ ટે અથવ  બૂસ્ટર તરીકે થઈ શકે છે, પછી ભલે 

અગ ઉની વેક્સીન અલગ હોય (દ .ત. કોપ્રવડ-19ની અટય વેક્સીનનો અને નોવ વેક્સ નો એક એક ડોઝ).  

વેક્સીનના ફાયદા 
કોપ્રવડ-19 mRNA  વેક્સીન (દ .ત. Pfizer-BioNTech અને Moderna Spikevax) પસાંદ કરવ મ ાં 

આવે છે ક રણ કે તેઓ કોપ્રવડ-19 જમે ાં વેપ્રરઅટટનો સમ વેશ થ ય છે તેન થી હોપ્રસ્પટલમ ાં દ ખલ 

થવુાં અને મૃત્યુ સપ્રહતની ગાંભીર બીમ રી સ મે મજબૂત રક્ષણ આપે છે. પ્રલલપ્રનકલ ટર  યલ્સ દશ ષવે છે કે 

નોવ વેક્સ કોપ્રવડ-19 થી બીમ ર થવ થી બચવ મ ાં સ રી રીતે ક મ કર ેછે. લ ાંબ  ગ ળ ની સુરક્ષ  

હજુ સુધી જાણીતી નથી. અમે એ પણ જાણત  નથી કે જ ેલોકો નબળી રોગિપ્રતક રક શપ્રિ ધર વે 

છે, સ્વયાંિપ્રતરક્ષ  પ્રસ્થપ્રત ધર વે છે, ભૂતક ળમ ાં કોપ્રવડ-19 થયો હોય અથવ  ગભષવતી હોય અથવ  

સ્તનપ ન કર વત  હોય તેમને મ ટે નોવ વેક્સ કેટલી અસરક રક છે. 

આડઅસરો અને જોખમો 
વેક્સીન લીધ  પછી કેટલ ક લોકોને આડઅસર થઈ શકે છે - મોટ  ભ ગની હળવીથી મધ્યમ હોય છે અને 

એકથી ત્રણ પ્રદવસ સુધી રહે છે. આડઅસરોનો અથષ એવો થ ય છે કે વેક્સીન ક મ કરી રહી છે. સ મ ટય 

આડઅસરોમ ાં ઈટજકે્શનની જગ્ય  પર લ લ શ, દુખ વો અથવ  સોજો, હળવો ત વ, મ થ નો દુખ વો, થ ક 

લ ગવો, સ્ન યુઓમ ાં દુખ વો, સ ાંધ મ ાં દુખ વો, શરદી, ઉબક  અને/અથવ  ઉલ્ટીનો સમ વેશ થ ય છે. 

જો તમને વેક્સીનની ગાંભીર િપ્રતપ્રિય  થતી હોય અથવ  3 પ્રદવસ પછી િપ્રતપ્રિય  દૂર ન થઇ હોય, તો તમ ર  

આરોગ્ય સાંભ ળ ક યષકત ષને જણ વો. વેક્સીન સુરપ્રક્ષત રહે તે સુપ્રનપ્રિત કરવ  જાહેર આરોગ્ય આડઅસરો 

પર નજર ર ખે છે. 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/novavax.html#a1
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/novavax.html#a1
file:///C:/Users/jyap/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5C7CWZV9/Novavax%20Nuvaxovid%20COVID-19%20vaccine%20-%20Canada.ca
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/novavax.html#a1
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/novavax.html#a1
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-eligibility-doses/?accordion=booster-doses
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/novavax.html#a1
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 નોવાવેક્સ નુવાક્સોવવડ કોવવડ-19 વેક્સીન 
મ યોક પ્રડષપ્રટસ અને પેરીક પ્રડષપ્રટસ એ હૃદયન  પ્રવપ્રવધ ભ ગોમ ાં બળતર ન  િક ર છે. તે કોપ્રવડ-19થી સાંિપ્રમત થય  

પછી થઈ શકે છે અને તે ગાંભીર હોઈ શકે છે. નોવ વેક્સ મેળવ્ય  પછી આવુાં ભ ગ્યે જ બટયુાં છે, અને તેની નજીકથી 

દેખરખે ર ખવ મ ાં આવી રહી છે. જો તે થ ય, તો મોટ  ભ ગન  કેસો હળવ  હોય છે અને દવ  તથ  આર મની 

સ રવ ર આપવ મ ાં આવે છે અને થોડ  પ્રદવસોમ ાં સ રાં  થઈ જાય છે. 

જો તમને છ તીમ ાં દુખ વો, શ્વ સ લેવ મ ાં તકલીફ અથવ  વેક્સીન લીધ  પછી ધબક ર  વધવ  લ ગે તો તબીબી 

સહ ય મેળવો. વેક્સીન લેવ ની હજુ પણ ભલ મણ કરવ મ ાં આવે છે ક રણ કે જોખમો કરત ાં ફ યદ  વધ ર ેછે. 

 વેક્સીનના ઘટકો અને એલજી 
વેક્સીનમ ાં પોપ્રલસોબેટ 80, ક્ષ ર, શકષર  અને બફસષ હોય છે. તેમ ાં ઇાં ડ , પ્રજલેટીન (ડુક્કરનુાં મ ાંસ), ગ્લુટેન, લેટેક્સ, 

પ્રિઝવેપ્રટવ્સ, એપ્રટટબ યોપ્રટક્સ અથવ  એલ્યુપ્રમપ્રનયમ નથી હોત ાં. કોઇક જ પ્રકસ્સ ઓમ ાં, ગાંભીર એલજીક 

િપ્રતપ્રિય ઓ (એન પ્રફલેપ્રક્સસ) થઈ શકે છે. એલજીક િપ્રતપ્રિય ઓની સ રવ ર કરી શક ય છે અને તે સ મ ટય રીતે 

અસ્થ યી હોય છે. જો તમને શ્વ સ લેવ મ ાં તકલીફ, પ્રશળસ અથવ  ચહેર  અને ગળ મ ાં સોજો હોય તો તબીબી 

સહ ય મેળવો. 

અટય કોપ્રવડ-19 વેક્સીન અથવ  પોપ્રલપ્રથપ્રલન ગ્લ યકોલ (PEG) િત્યે ગાંભીર એલજીક િપ્રતપ્રિય  ધર વત  

લોકો નોવ વેક્સ લેવ નુાં પ્રવચ રી શકે છે. 

વેક્સીન લેવામાું વવલુંબ કરો જો: 

• તમને ત વ અથવ  કોપ્રવડ-19ન ાં લક્ષણો હોય, તો વેક્સીન મૂક વત  પહેલ ાં તમને સ રાં  લ ગે ત્ય ાં સુધી ર હ જુઓ. 

• તમ ર ેસ્વયાં-અલગ થવુાં જરૂરી હોય, તો કૃપ  કરીને તમ રી અલગત નો સમયગ ળો પૂરો થ ય ત્ય ર પછીની ત રીખ 

મ ટે તમ રી એપોઇટટમેટટ ફરીથી પ્રનધ ષપ્રરત કરો. 

સૌ પ્રથમ સ્વાસ્્ય સુંભાળ કાયયકતાય સાથે વાત કરો, જો તમે: 

• સગભ ષ હોવ, ગભષવતી થઈ શકો એમ હોવ અથવ  સ્તનપ ન કર વત ાં હોવ 

• સ્વતઃ રોગિપ્રતક રક પ્રસ્થપ્રત ધર વત ાં હોવ 

• કોઈ બીમ રી અથવ  સ રવ રને ક રણે રોગિપ્રતક રક શપ્રિ નબળી પડી હોય 

• કોપ્રવડ-19 વેક્સીનનો િથમ ડોઝ લીધ  પછી ચ ર કલ કની અાંદર એલજીક િપ્રતપ્રિય  થઈ હોય 

• નોવ વેક્સ  વેક્સીનન  ઘટકોથી પોપ્રલસોબેટ 80ની એલજી સપ્રહતની કોઈપણ ગાંભીર એલજી હોય 

વધુ મ પ્રહતી મ ટે, તમ ર  આરોગ્ય ક યષકત ષ સ થે વ ત કરો અથવ  અમ રી વેબસ ઇટની મુલ ક ત અત્રે લો  

toronto.ca/COVID19. 

સુંસાધનો 
નેશનલ એડવ ઇઝરી કપ્રમપ્રટ ઓન ઇમ્યુન ઇઝેશન. પ્રનવેદનો  અને િક શનો - કોપ્રવડ 19.  અત્રે ઉપલબ્ધ  છે 

 https://www. canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci. 

html#covid-19 

Novavax, Inc. ફેબ્રુઆરી 17, 2022. િોડક્ટ મોનોગ્ર ફ – Nuvaxovid. અતે્ર ઉપલબ્ધ https://covid-vaccine.canada. 

ca/info/pdf/nuvaxovid-pm-en.pdf  

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/novavax.html#a1
https://covid-19.ontario.ca/self-assessment/
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/novavax.html#a1
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci.html#covid-19
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci.html#covid-19
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci.html#covid-19

