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 Novavax Nuvaxovid COVID-19 தடுப்புமருந்து 

ஏப்ரல் 22, 2022 

பபப்ரவரி 2022 இல், 18 மற்றும் அதற்கு மமற்படட் வயதுள்ளவரக்ளுக்கு Novavax  Nuvaxovid  தடுப்புமருந்தத 

Health Canada அங்கீகரித்திருந்தது.  இந்தத் தடுப்புமருந்து, மவபறொரு COVID-19 தடுப்புமருந்ததப் 

பபற்றுக்பகொள்ள முடியொத (உ+ம், ஒவ்வொதம கொரணமொக) அல்லது பபற்றுக்பகொள்ள 

விரும்பொதவரக்ளுக்கொனது. 

தடுப்புமருந்து செயற்படும் விதம் 
Novavax தடுப்புமருந்து, மநொய்க்கிருமியின் புரதத் துகள்கதள (protein subunit vaccine) மட்டுமம பகொண்டிருக்கிறது. 

COVID-19ஐ அதடயொளம் கொண்பதுடன் அதத எதிரத்்துப் மபொரொடக்கூடிய பிறபபொருபளதிரிகதள எங்களின் 

மநொபயதிரப்்புத ்பதொகுதி உருவொக்குவதற்கு உதவுவதற்கொக, புரதபமொன்றின் துகள்கள் இதில் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. COVID-19 தவரதை இந்தத் தடுப்புமருந்து பகொண்டிருக்கமொட்டொது, என்பதுடன் 

உங்களுக்கு இதனொல் பதொற்றுமநொய் ஏற்பட மொட்டொது.  

தடுப்புமருந்து அட்டவணை 
தடுப்புமருந்தத இரண்டு தரம் (doses) பபற்றுக்பகொள்வது அவசியமொகும், அதத்ுடன் பையலூக்கி (booster) 

ஒன்தறப் பபற்றுக்பகொள்வதும் மிகவும் பரிந்துதரக்கப்படுகிறது. தடுப்புமருந்ததப் பபற்றுக்பகொண்ட 

இரண்டு வொரதத்ின் பின்மப அதன் மூலமொன பொதுகொப்புக் கிதடக்கின்றது. Novavax ஒரு பையலூக்கி (booster) 

என, Health Canada தற்மபொது அங்கீகரித்திருக்கொவிடட்ொலும்கூட, ஒப்புதலுடன், அது ஒரு பையலூக்கி (booster) 

ஆக வழங்கப்படலொம்.  

தடுப்புமருந்துகணைக் கலத்தல் 
முதலில் பபற்றுக்பகொண்டிருந்த தடுப்புமருந்துகள் மவறுபட்டதவயொக இருந்தொலும்கூட (உ+ம். மவபறொரு COVID-19  

தடுப்புமருந்து ஒரு தடதவ (dose) பின்னர ் Novavax ஒரு தடதவ (dose)) முதல் இரண்டு தடதவகளில் (dose) ஏதொவது 

ஒன்றின்மபொது அல்லது ஒரு பையலூக்கியொக (booster) Novavax  பயன்படுத்தலொம். 

தடுப்புமருந்தின் நன்ணமகை் 
COVID-19  mRNA தடுப்புமருந்துகள் (உ+ம். Pfizer-BioNTech மற்றும் Moderna Spikevax) விரும்பத்தக்கதவ, 

ஏபனனில் திரிபுகள் உள்ளடங்கலொக பொரதூரமொன மநொய், மருத்துவமதனயில் மைரக்்கப்படுதல், 

COVID-19ஆல் மரணம் என்பவற்றுக்கு எதிரொன வலுவொன பொதுகொப்தப அதவ வழங்குகின்றன. 

மனிதரக்ளில் தடுப்புமருந்தின் பதொழிற்பொட்தட ஆரொய்வதற்கொகை ்பைய்யப்பட்ட கற்தககள் (clinical 

trials) COVID-19 ஆல் மநொய்வொய்ப்படுவததத் தடுப்பதில், Novavax  சிறப்பொகத் பதொழிற்படுகின்றது 

என்பததக் கொடட்ியுள்ளன. நீண்ட கொலத்துக்கு அது பொதுகொப்தப வழங்குமொ என்பது இன்னும் 

அறியப்படவில்தல. பலவீனமொன மநொபயதிரப்்புத ்பதொகுதிதயக் பகொண்டவரக்ள், மநொபயதிரப்்புத் 

பதொகுதி அவரக்தளமய தொக்கும் நிதலதமயுள்ளவரக்ள், COVID-19 ஆல் ஏற்கனமவ 

மநொய்வொய்ப்பட்டவரக்ள், கரப்்பமொக இருப்பவரக்ள், தொய்ப்பொல் பகொடுப்பவரக்ள் மபொன்மறொரில் 

எவ்வளவு விதனத்திறனொக Novavax பையற்படும் என்பதும் எங்களுக்குத் பதரியொது. 

பக்க விணைவுகை் மற்றும் ஆபத்துக்கை்  
தடுப்புமருந்ததப் பபற்றுக்பகொண்ட பின்னர ்சிலருக்குப் பக்க விதளவுகள் மதொன்றலொம் - பபரும்பொலொனதவ 

மலைொனது முதல் மிதமொனதவயொக இருக்கும், அத்துடன் ஒன்று முதல் மூன்று நொட்கள்வதர நீடித்திருக்கும். 

பபொதுவொகத் தடுப்புமருந்து மவதலபைய்கிறது என்பமத பக்க விதளவுகளின் அரத்்தமொகும். உட்பைலுத்தப்பட்ட 

இடத்தில் சிவந்திருத்தல், வலி அல்லது வீக்கம், மலைொன கொய்ைை்ல், ததலவலி, மைொரவ்ொக உணரத்ல், ததைவலி, 

மூட்டுவலி, குளிரந்டுக்கம், குமட்டல் மற்றும்/அல்லது வொந்தி மபொன்றதவ பபொதுவொன பக்க விதளவுகளொகும். 

தடுப்புமருந்துக்கு எதிரொக உங்களில் தீவிரமொன எதிரவ்ிதன இருந்தொல் அல்லது 3 நொட்களுக்குப் பிறகும் 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/novavax.html#a1
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https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/novavax.html#a1
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எதிரவ்ிதன நீடித்திருந்தொல்,    உங்களின் ஆமரொக்கியப் பரொமரிப்பு வழங்குநரிடம் பதரிவியுங்கள். 

தடுப்புமருந்துகள் பதொடரந்்தும் பொதுகொப்பொக இருப்பதத உறுதிபைய்வதற்கொக, பபொதுை ்சுகொதொரப் பிரிவினர ்

பக்கவிதளவுகதளக் கண்கொணிக்கின்றனர.் 
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Novavax Nuvaxovid COVID-19 

தடுப்புமருந்து 
இதயத்ததை வீக்கம் (myocarditis) மற்றும் இதயத்ததை ்சூழவுள்ள ததை வீக்கம் (pericarditis) என்பன இதயத்தின் 

பவவ்மவறு பகுதிகளில் ஏற்படும் வித்தியொைமொன வீக்கங்களொக இருகின்றன. COVID-19  பதொற்றுதலின் பின்னர ்

இதவ ஏற்படக்கூடும், அத்துடன் இதவ பொரதூரமொனதவயொக இருக்கலொம். Novavax ஐப் 

பபற்றுக்பகொண்டவரக்ளுக்கு இந்த நிதல அரிதொக ஏற்பட்டுள்ளது, அத்துடன் இது உன்னிப்பொகக் 

கண்கொணிக்கப்படுகிறது. இப்படி நிகழ்ந்தொல், பபரும்பொலொன மநரங்களில் இதவ மலைொனதவயொகமவ 

இருக்கின்றன, அத்துடன் மருந்து மற்றும் ஓய்வு மூலமொக இவற்றுக்குை ்சிகிைத்ையளிக்கப்படுகின்றது, மமலும் 

ஒரு சில நொட்களில் குணமொகிவிடும். 

தடுப்புமருந்ததப் பபற்றுக்பகொண்ட பின்னர,் உங்களுக்கு மொரப்ு வலி, மூைச்ுத் திணறல் அல்லது 

இதயத்துடிப்பு அதிகரிப்பு ஏற்பட்டொல் மருத்துவ உதவிதயப் பபற்றுக்பகொள்ளுங்கள். அபொயங்கதளவிட 

அதிகமொன நன்தமகள் இருப்பதொல் தடுப்புமருந்ததப் பபறல் இன்னும் பரிந்துதரக்கப்படுகிறது. 

தடுப்புமருந்தின் கூறுகை் மற்றும் ஒவ்வாணமகை்  
Polysorbate 80, உப்புகள், ைரக்்கதரகள் மற்றும் பைறிதவப் மபணும் தொங்குகதரைல்கள் (buffers) என்பன இந்தத் 

தடுப்புமருந்தில் கொணப்படுகின்றன. முட்தட, பெலட்டின் (பன்றி இதறைச்ி), gluten, latex,  பழுததடயொமல் 

பொதுகொப்பதவ (preservatives), நுண்ணுயிர ்பகொல்லிகள் மற்றும் அலுமினியத்தத இது பகொண்டிருக்கவில்தல. 

அரிதொன ைந்தரப்்பங்களில், ஒவ்வொதம பதொடரப்ொன பொரதூரமொன எதிரவ்ிதனகள் (anaphylaxis) ஏற்படலொம். 

ஒவ்வொதம எதிரவ்ிதனகள் சிகிைத்ையளிக்கப்படக்கூடியதவ, அத்துடன் அதவ பபொதுவொகத் 

தற்கொலிகமொனதவ. சுவொசிப்பதில் சிரமம், பைந்நிறமொன பைொறிகின்ற மதொல் வீக்கம் (hives) அல்லது முகம் 

மற்றும் பதொண்தடயில் வீக்கம் உங்களுக்கு இருந்தொல் மருத்துவ உதவிதய நொடுங்கள். 

இன்பனொரு COVID-19 தடுப்புமருந்துக்கு அல்லது polyethylene glycol (PEG) க்குப் பொரதூரமொன ஒவ்வொதம 

எதிரவ்ிதன இருப்பவரக்ள் Novavax ஐப் பபற்றுக்பகொள்வததக் கருத்தில்பகொள்ளலொம் 

பின்வரும் ெந்தர்ப்பங்கைில் தடுப்புமருந்து சபற்றுக்சகாை்வணதத் 

தாமதப்படுத்துங்கை்: 

• கொய்ைை்ல் அல்லது COVID-19  மநொய்க்குறிகள் ஏதொவது இருக்கிறது, தடுப்புமருந்ததப் பபற்றுக்பகொள்வதற்கு 

நீங்கள் குணமொகும்வதர கொத்திருங்கள். 

• தனிதமப்படுத்திக் பகொள்ளும்படி  நீங்கள் மகட்கப்படட்ிருக்கிறீரக்ள், தயவுபைய்து உங்களின் 

தனிதமப்படுத்தல் கொலம் முடிந்தபின்பொன ஒரு திகதிக்கு உங்களின் நியமனத்தத மீள் 

அட்டவதணப்படுத்துங்கள். 

பின்வரும் நிணலணமகைில், ஆரராக்கியப் பராமரிப்பு வழங்குநர் ஒருவருடன் 

முதலில் கணதயுங்கை்: 

• நீங்கள் கரப்்பமொக இருக்கிறீரக்ள், கரப்்பமொக இருக்கலொம் அல்லது தொய்ப்பொலூட்டுகிறீரக்ள் 

• உங்களின் மநொபயதிரப்்புத ்பதொகுதி உங்கதளமய தொக்கும் நிதல (auto-immune) உங்களுக்கு உள்ளது  

• மநொய் அல்லது சிகிைத்ை ஒன்றின் கொரணமொக உங்களின் மநொபயதிரப்்புத் பதொகுதி பலவீனமதடந்துள்ளது 

• முதலொவது தடதவயொக COVID-19 தடுப்புமருந்து ஒன்தறப் பபற்றுக்பகொண்ட நொன்கு மணித்தியொலத்துக்குள் 

ஒவ்வொதம எதிரவ்ிதன உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்தது 

• Polysorbate 80க்கொன ஒவ்வொதம உள்ளடங்கலொக, Novavax  தடுப்புமருந்தின் கூறுகளுக்கு எதிரொன 

பொரதூரமொன எதிரவ்ிதன ஒன்று உள்ளது.  

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://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


toronto.ca/COVID19 

 

 

மமலதிக தகவல்களுக்கு உங்களின் ஆமரொக்கியப் பரொமரிப்பு வழங்குநருடன் கததயுங்கள் 

அல்லது எங்களின் வதலத்தளத்ததப் பொரத்வயிடுங்கள்: toronto.ca/COVID19. 

ஆதாரவைங்கை் 
COVID 19  -  மநொபயதிரப்்புத் பதொடரப்ொன மதசிய ஆமலொைதனை ்ைதபயின் ( National   Advisory Committee)    கூற்றுக்கள் மற்றும் 

பவளியீடுகள்:  https://www. canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci. html#covid-19 

Novavax, Inc. பபப்ரவரி 17, 2022. Nuvaxovid – தரவுகள், தகவல்கள் (Monograph): https://covid-vaccine.canada. ca/info/pdf/nuvaxovid-pm-en.pdf 

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

