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CDC-ն 6 ամսական և ավելի բարձր տարիքի բոլոր անձանց խորհուրդ է տալիս COVID-19-ի դեմ 
պատվաստումներ ստանալ՝ հոսպիտալացումը և մահը կանխելու համար: 5 տարեկան և ավելի 
բարձր տարիքի յուրաքանչյուր անձ պետք է իրենց համար հասանելի պատվաստանյութի 
բուստերային դեղաչափ ստանա: Նախորդ խթանիչը միավալենտ էր և սկզբնական շտամին էր 
ուղղված, մինչդեռ թարմացված խթանիչները երկվալենտ են և ուղղված են սկզբնական շտամին  
և Օմիկրոնի շտամերին, որոնք առաջացրել են վարակման ամենավերջին դեպքերը:

Պատվաստանյութի տարբերակները
Pfizer-BioNTech (Pfizer)
• Pfizer ընկերության՝ 2 դեղաչափով առաջնային սերիան բաղկացած է երկու 

դեղաչափից, որոնք ներարկվում են երեքից ութ շաբաթ տարբերությամբ: 
» Pfizer ընկերության պատվաստանյութը, որը նաև հայտնի է որպես 

Comirnaty, լիովին հաստատվել է FDA-ի կողմից՝ 12 տարեկան և ավելի 
բարձր տարիքի անձանց օգտագործման համար: 

» Pfizer ընկերության պատվաստանյութը FDA-ի՝ արտակարգ 
իրավիճակներում օգտագործման թույլտվություն (Emergency Use 
Authorization, EUA) ունի՝ 5-11 տարեկան անձանց օգտագործման 
համար: 

• Pfizer ընկերության պատվաստանյութի 3 դեղաչափով առաջնային սերիան 
բաղկացած է երեք դեղաչափից երկրորդ դեղաչափը ներարկվում է առաջին դեղաչափից 
երեք շաբաթ անց, երրորդ դեղաչափը ներարկվում է երկրորդ դեղաչափից առնվազն ութ 
շաբաթ անց: Pfizer ընկերության պատվաստանյութը FDA-ի՝ EUA ունի 6 ամսականից մինչև 
4 տարեկան անձանց օգտագործման համար: 

• Pfizer ընկերության՝ 1 դեղաչափով Թարմացված խթանիչը (երկվալենտ) FDA-ի՝ EUA ունի 
5 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի անձանց օգտագործման համար, որը ներարկվում  
է վերջին դեղաչափը ստանալուց առնվազն երկու ամիս անց:

Moderna
• 

 

 

 

Moderna ընկերության՝ 2 դեղաչափով առաջնային սերիան բաղկացած է երկու 
դեղաչափից, որոնք ներարկվում են չորսից ութ շաբաթ տարբերությամբ: 
» Moderna ընկերության պատվաստանյութը, որը նաև հայտնի է որպես Spikevax, 

լիովին հաստատվել է FDA-ի կողմից 18 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի անձանց 
օգտագործման համար: 

» Moderna ընկերության պատվաստանյութը FDA-ի՝ EUA ունի 6 ամսականից մինչև 
17 տարեկան անձանց օգտագործման համար: 

• Moderna ընկերության՝ 1 դեղաչափով Թարմացված խթանիչը (երկվալենտ) FDA-ի՝ EUA ունի 
6 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի անձանց օգտագործման համար, որը ներարկվում  
է վերջին դեղաչափը ստանալուց առնվազն երկու ամիս անց: 

Շարունակությունը՝ հաջորդ էջում։
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Novavax ընկերության՝ Covid-19-ի դեմ ադյուվանտային 
պատվաստանյութ (Novavax)
• Novavax ընկերության՝ 2 դեղաչափով առաջնային սերիան բաղկացած է երկու 

դեղաչափից, որոնք ներարկվում են երեքից ութ շաբաթ տարբերությամբ: Novavax 
ընկերության պատվաստանյութը FDA-ի՝ EUA ունի 12 տարեկան և ավելի բարձր  
տարիքի անձանց օգտագործման համար: 18 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի 
անձինք կարող են Novavax ընկերության խթանիչ (միավալենտ) դեղաչափ ստանալ, 
որին նախորդել է պատվաստանյութերի առաջնային սերիաների ստացումը, և եթե 
նրանք նախկինում COVID-19-ի դեմ խթանիչ չեն ստացել։

Johnson & Johnson (J&J)
• Johnson & Johnson ընկերության պատվաստանյութը FDA-ի՝ EUA ունի 18 տարեկան  

և ավելի բարձր տարիքի անձանց օգտագործման համար որպես միակ դեղաչափ 
և՛ առաջնային սերիայի, և՛ խթանիչի (միավալենտ) օգտագործման համար, որը 
ներարկվում է վերջին դեղաչափը ստանալուց առնվազն երկու ամիս անց: 

*  Հիմնվելով CDC-ի և FDA-ի ուղեցույցների վրա՝ Novavax և J&J ընկերությունների 
պատվաստանյութի օգտագործումը առաջնային սերիայի կամ խթանիչ դեղաչափի 
համար սահմանափակվում է 18 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի անձանց 
օգտագործման համար, ովքեր COVID-19-ի դեմ այլ պատվաստանյութեր չեն կարող 
ստանալ բժշկական պատճառներով, ունեն սահմանափակ հասանելիություն այլ 
պատվաստանյութերին կամ ովքեր ընտրում են ստանալ այն, քանի որ հակառակ 
դեպքում COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութ չէին ստանա:

Խթանիչներ 

Հիվանդությունների և վարակների դեմ իմունիտետը ժամանակի ընթացքում 
բնականոն կերպով նվազում է: Խթանիչ դեղաչափը պատվաստանյութերի մեծ 
մասի նորմալ մասն է հանդիսանում՝ երաշխավորելու, որ մարդը հիվանդությունից 
վարակի դեմ օպտիմալ իմունիտետ է պահպանում: Խթանիչ դեղաչափերն 
ուժեղացնում են պաշտպանությունը ծանր ընթացքով COVID-19-ից՝ վերականգնելով 
իմունիտետը, որը կարող էր թուլացած լինել առաջին դեղաչափերի ընդունումից 
հետո: Ովքեր են իրավասու այն ստանալ.
• 5 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի յուրաքանչյուր անձ պետք է 

Թարմացված խթանիչ (երկվալենտ) դեղաչափ ստանա, որին նախորդել է 
պատվաստանյութերի առաջնային սերիայի կամ ամենավերջին խթանիչ 
(միավալենտ) դեղաչափի ստացումը։

Դեղաչափերի միջև ընդմիջումների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար 
տե՛ս CDPH-ի՝ COVID-19-ի դեմ պատվաստման ժամկետներն՝ ըստ տարիքի։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունները հասանելի են CDPH-ի՝ COVID-19-ի դեմ խթանիչ 
դեղաչափերի վեբկայքում:
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https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1396.pdf



