STORY के हो?
(प्रनतननचध युिाहरूको लसरम जाँच)
यो जानकारी www.whatsthestory.org.uk मा ननम्न भाषाहरूमा उपलब्ध छ ।
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STORY के हो ? नामक टोली तपाईंलाई इङ्गल्यान्डमा भएका सङ्रामक रोगहरू विरुद्ध प्रनतरक्षाका
स्तरहरूको पहहचान गनन गररने राष्ट्रिय अध्ययनमा सहभागी हुन आमन्रण गनन चाहन्छ । यो अध्ययन
पष्ट्ब्लक हे ल्थ इङ्गल्यान्ड, NHS, अक्सफोडन विश्िविद्यालय तथा सेल्फफफल्ड बाल अस्पतालको NHS
िस्ट, ब्र्याडफोडन हटचचङ अस्पतालको NHS फाउन्डेसन िस्ट, ललड्स हटचचङ अस्पतालको NHS िस्ट,
विश्िविद्यालय अस्पताल ब्रिस्टोलको NHS फाउन्डेसन िस्ट, साउथएम्टन विश्िविद्यालयको NHS
फाउन्डेसन िस्ट, रोयल म्यान्चेस्टर बाल अस्पताल – म्यान्चेस्टर विश्िविद्यालयको NHS िस्ट र St
George को विश्िविद्यालय अस्पताल NHS िस्ट, नहटङ्घम विश्िविद्यालयको स्िास््य सेिा र
विश्िविद्यालय अस्पताल प्लाईमाउथको NHS िस्ट बीचको एउटा सहकायन हो । तपाईंले आफू यसमा
सहभागी हुने ननणनय ललनु अनघ यसमा के-के कुरा सामेल छन ् भन्ने कुरा बुझ्नु महत्त्िपूणन हुन्छ । कृपया
यो हातेपुष्ट्स्तकामा भएका जानकारीहरू ध्यानपूिक
न पढ्नुहोस ् । तपाईंसँग यस सम्बन्धमा कुनै प्रश्नहरू

भएमा कृपया आफ्नो स्थानीय अध्ययन स्थलको अध्ययन टोलीलाई िेबसाइटमा राखिएको फोन िा
इमेल माफनत सोध्नह
ु ोस ् ।
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मलाई यसमा सहभागी हुन फकन आमन्रण गररएको हो?

हामी 24 िषन सम्मका व्यष्ट्क्तहरूलाई यो अध्ययनमा सहभागी गराउन चाहहरहे का छौं । तपाईं
अध्ययनको उमेर समूहमा पने तथा अध्ययन क्षेरमा बसोबास गने भएकाले हामी तपाईंलाई सम्पकन
गरररहे का छौँ ,। तपाईंले पर माफनत आमन्रण पाउनु भएको छ भने तपाईंलाई उक्त पर (आमन्रण) या
त केन्रीय NHS ब्रबरामीहरूको डेटाबेस राख्ने राष्ट्रिय स्िास््य प्रयोजन तथा संरचना सेिा (NHAIS) ले प
िा यही डेटाबेस राख्ने बाल स्िास््य सच
ू ना सेिा विभागले िा तपाईंको GP सजनरीले पठाएको हुनु पछन ।
कृपया STORY के हो? को टोलीलाई तपाईंको नाम तथा ठे गाना हिइएको छै न भन्ने कुरा बुझ्नुहोस ् ।
यो अध्ययन के को बारे मा हो ?
यो अध्ययनको उद्िे श्य इङ्ल्याण्डमा सङ्रामक रोगहरूको STORY को बारे मा बुझ्न मद्ित गनुन रहे को
छ। हाम्रो शरीरले संरामक रोगहरूको विरुद्धमा सुरक्षा विकास गने एउटा तररका भनेको संरमणपनछ
िा िोप लगाएपनछ एन्टीबडी विकास गरे र हो। ती संरामक रोगहरूबाट हामी कनत सुरक्षक्षत छौं भनेर
हे नक
न ा लाचग हामी एन्टीबडीहरू मापन गनन सक्छौं।
यो गननका लाचग हामी पष्ट्ब्लक हे ल्थ इङ्गल्यान्डसँग लमलेर इङ्ल्यान्डभरबाट 0-24 िषनसम्मका
व्यष्ट्क्तहरूको रगत र ऱ्यालको नमूना सङ्कलन गरररहेका छौँ। यो अध्ययनमा 3500 सम्म सहभागीहरू
हुने छन ्।
सुरु गनन हामीले COVID-19, समूह C मेननङ्गोकोकस (MenC) र भ्यागुते रोगमा परीक्षण गिै छौँ। COVID19 जस्ता सङ्रामक रोगहरू विरुद्धको एन्टीबडीहरूको िोजी गरे र हामी यो रोगसँग कुन अनप
ु ातमा
जनसङ््या सम्पकनमा आएको छ भनेर बताउन सक्छौँ। यो जानकारीले पष्ट्ब्लक हे ल्थ इङ्ल्याण्ड र
आपतकालीन अिस्थाको लाचग िैज्ञाननक सल्लाहकार समूह (SAGE) लाई ितनमान र भविरयमा COVID19 विश्िव्यापी महामारीको प्रनतफरया कसरी व्यिस्थापन गने भन्ने बारे मा ननणनय ललन मद्ित गनेछ।
हामी सफरय रूपमा COVID-19 सङ्रलमत िा शङ्का गररएका व्यष्ट्क्तहरूलाई भनान गनन िोष्ट्जरहे का छै नौँ,
बरु त्यसको सट्टा हामी आम जनसङ््याको स्न्यापसट ललन चाहन्छौँ। परीक्षणको ननतजा ठाउँ को ठाउँ
तुरुन्तै आउँ िै न र हामी व्यष्ट्क्तगत सहभागीहरू (िा नतनका पररिारहरू) लाई उनीहरूको नमुना

परीक्षणको ननतजा प्रिान गने छै नौं भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । हामीले आफू िा आफ्नो बच्चालाई
COVID-19 लागेको शङ्का लागेर ‘जँचाउन चाहने’ सबै माननसहरूलाई यो अध्ययनमा सहभागी गराउन

नचाहने भएकाले यसो गनुन परे को हो । यसले हामीलाई COVID-19 फैलने बारे र समग्र जनसङ््यामा यो
भाइरस विरुद्धको प्रनतरोधात्मक क्षमताको बारे मा गलत जानकारी हिनेछ।
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MenC र भ्यागुते रोगको विरुद्धका एन्टीबडीहरू हे नानले हामीलाई अहहलेको िोप कायनरमले कनतको
प्रभािकारी रूपमा काम गरररहे को छ भन्ने बुझ्न सहयोग गछन र विशेष गरे र, कुनै ननष्ट्श्चत उमेर समूह
िा जनसं्यामा यसले फरक तहको सुरक्षा हिएको छ फक भन्ने बुझ्न मद्ित गछन ।

नोबेल कोरोना भाइरस (COVID-19) के हो?
नोबेल कोरोना भाइरस (COVID-19) मानि जानतको लाचग एउटा नयाँ भाइरस हो। कोरोना भाइरस
भाइरसहरूको एउटा ठूलो पररिार हो जहाँ कुनै भाइरसले सिी लागेको जस्तै लक्षणहरू िे िाउँ छ भने अन्य
भाइरसले अझै बढी गम्भीर संरमणहरू गराउँ छन ्। कोरोना भाइरस म्
ु यत: िोक्िा िा हाच्छयुँ गिान
आउने थक
ु बाट सछन । भाइरसको संरमण भएका सबैमा लक्षणहरू निे खिन सक्छ।

मेननन्जोकोक्कल समूह C भनेको के हो ?
MenC रोग समह
ू C को मेननन्जोकोक्कल ब्याक्टे ररयाको सङ्रमणले गिान लाग्ने रोग हो । MenC ले
मेननन्जाइहटस रोग लगाउन सक्छ, यो मष्ट्स्तरकको फकनारामा पोल्ने िा सुष्ट्न्नने रोग हो र यसको कारण
सेष्ट्प्सस रोग पनन लाग्न सक्छ । मेननन्जाइहटस र सेष्ट्प्सस िब
ु ै अत्यन्त गम्भीर फकलसमका रोग हुन ्
जसले मान्छे को ज्यान नै जोखिममा पानन सक्छन ्। MenC िोप प्रयोगमा ल्याएपनछ सबै उमेर समूहका
व्यष्ट्क्तहरूमा MenC रोगको सङ्रमणमा तीव्र चगरािट आएको चथयो । तथावप विगतका केही िषनमा
MenC रोगीहरूको सङ््यामा केही िद्
ृ चध भएको छ । यसो हुनुको कारण केही व्यष्ट्क्तमा यो ब्याक्टे ररया
प्रनतरोधी एन्टीबडी पयानप्त नहुनु हो फक होइन भन्ने कुरा हामी हे नन चाहन्छौं ।
भ्यागुते रोग भनेको के हो ?
भ्यागुते रोग सहजै सनन सक्ने ब्याक्टे ररयाजन्य रोग हो । यो ब्याक्टे ररयाले विषाक्त कुराहरू पैिा गछन ,
जसको कारण अचानक ज्िरो आउने, घाँटी िख्न
ु ,े ग्रष्ट्न्थहरू सष्ट्ु न्नने तथा बेला बेला छाला फाट्ने समेत
हुनसक्छ । एक समय यो रोग बच्चाहरूको मत्ृ युको प्रमुि कारक चथयो । राम्रो िोप कायनरम भएका

मल
ु क
ु हरूमा यो रोग सङ्रलमतहरूको सङ््या धेरै कम भएको छ तर यो रोग सफरय रहे का अन्य
मुलुकबाट सरे र आउन सक्छ । 2018 मा यो रोग सङ्रलमतहरूको सङ््या अन्य अनघल्ला सालहरूको
तुलनामा बढे को पाइएको चथयो; यसरी ब्रबरामी परे का व्यष्ट्क्तहरू िोप लगाएकै व्यष्ट्क्तहरू चथए र नतनले
भ्यागुते रोग सङ्रमण तीव्र रहे का मुलुकहरूको भ्रमण गरे का चथएनन ् ।
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यो अध्ययनमा के हुन्छ ?

हामी इङ्ल्याण्डभरका विलभन्न स्थलहरूबाट बढीमा 3500 जना व्यष्ट्क्तहरूलाई यो अध्ययनमा सहभागी
गराउने छौँ । रक्त परीक्षण समेत गने गरे र एक पटक भेटघाट गनन आउनु पनेछ । केही सहभागीहरूलाई
त्यसपनछका भेटमा रगत तथा ऱ्यालको नमुना फेरर हिनका लाचग आमन्रण गररने छ ।
पहहलो पटकको भेटमा हामी तपाईंसँग ननम्न कुराहरू सहहतका केही सामान्य जानकारी माग्ने छौं
•

जन्म लमनत

•

ललङ्ग

•

पोस्ट कोड

•

GP सम्बन्धी जानकारी

•

जातीय समूह

•

बसोबासको अिस्था

•

िोपको इनतहास

•

तपाईं र तपाईंको पररिारमा िे खिएको श्िासप्रश्िाससम्बन्धी सङ्रमण (उिाहरणका लाचग रुघा
र िोकी) को इनतहास।

तपाईंले यस अध्ययनमा सहभागी हुने ननणनय ललनु भयो भने स्थानीय संस्थाले गरे को व्यिस्थाको
आधारमा हामी तपाईंलाई तपाईंको ठे गाना नष्ट्जकको ष्ट्क्लननकमा िा तपाईं कै घरमा आएर भेट्ने छौं ।
भेटघाटको समयमा यो अध्ययन टोलीका सिस्यले ननम्न कुराहरू गनेछन ्:
•

तपाईंसँग अध्ययनको बारे मा छलफल गने तथा तपाईंका प्रश्नहरूको जिाफ हिने

•

तपाईं सहभागी हुन मन्जुर हुनु भएमा तपाईंलाई सहमनत परमा हस्ताक्षर गराउने

•

तपाईं भविरयमा यो अनस
ु न्धानात्मक अध्ययनका ननष्ट्म्त रगत र ऱ्यालका नमन
ु ा हिन इच्छुक
हुनुहुन्छ फक हुनुहुन्न भनेर सोध्ने।

•

तपाईंलाई माचथ सच
ू ीबद्ध गररएको आधारभत
ू जानकारी सोध्ने

•

तपाईंलाई तपाईंको चचफकत्सकीय इनतहास तथा पाररिाररक सम्पकनको बारे मा प्रश्न सोध्ने

•

रगतको नमुना ललने (यसको मारा 2 महहना उमेर मुननका बच्चाको हकमा 2 लमलल र 15 िषन
भन्िा बढी उमेरको हकमा 30 लमलल हुन्छ। यो ½ र 6 चचया चम्चाको बीचमा हुन आउँ छ।)

नमुना संकलन गने प्रफरया कररब 45 लमनेटमा सफकन्छ ।
ष्ट्क्लननकमा आउने सहभागीलाई याराको क्षनतपूनतन स्िरूप £20 बराबरको भौचर हिइनेछ।
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तपाईं केही सहभागीहरूबाट ककन दोहोराएर रगत र ऱ्यालको नमन
ु ा ललइरहनभ
ु एको छ ?
कुनै सङ्रमणसँग जुध्नका ननष्ट्म्त हाम्रो शरीरले उत्पािन गरे का एन्टीबडीहरूलाई हाम्रो रगत िा ऱ्यालमा
फेला पानन सफकन्छ । केही सङ्रमण ननको भएपनछ पनन यी एन्टीबडीहरूले हाम्रो शरीरमा लामो
समयसम्म रहे र हामीलाई रोगबाट बचाइरहे का हुन्छन ् । अन्य सङ्रमणका हकमा भने ती नछटै नै नरट

हुन्छन ् । पररणाम स्िरूप, हामीलाई फेरर उही सङ्रमण हुन सक्छ। हामीलाई मानि शरीरले, अझ विशेष
गरी हल्का लक्षण िे खिएका व्यष्ट्क्तका शरीरले COVID-19 प्रनत कस्तो प्रनतफरया िे िाउँ छ भन्ने बारे मा

ननकै कम मार थाहा छ । रगत तथा ऱ्यालको िोहोयानएर नमुना ललएर हामीले एन्टीबडीको स्तर समयसँगै
कसरी पररितनन हुँिै जान्छ भन्ने बारे मा अध्ययन गने अपेक्षा गरे का छौँ । त्यसैले, हामी केही

सहभागीहरूबाट 2 िे खि 3 महहनाको अन्तरालमा रगतको थप 1 िे खि 3 नमुना ललन चाहन्छौं । यसका
साथै हामी एन्टीबडीहरूको परीक्षण गने अको विचधका रूपमा ऱ्यालको परीक्षण पनन गनन चाहन्छौं । यसरी
प्रत्येक पटक भेट्िा हामी पनछल्लो पटकको भेटिे खि अहहलेसम्म तपाईं िा तपाईंका पररिारका सम्पकन
व्यष्ट्क्तहरूमा िे खिएका COVID-19 का लक्षणहरूका बारे मा सोध्ने छौँ । पहहलो पटकको भेटमा परीक्षण
गिान COVID-19 का एन्टीबडी पोष्ट्जहटभ िा नेगेहटभ िे खिएका सहभागीहरूमध्ये केहीलाई हामी िोहोयानएर
नमुना हिन अनुरोध गने छौँ । हामीले तपाईंलाई िोहोयानएर रगत/ऱ्यालको नमुना हिन बोलायौं भने पनन
तपाईंमा COVID-19 सङ्रमण िे खियो फक िे खिएन भनेर तपाईंलाई जानकारी हिइने छै न ।

तपाईंले िोहोयानएर नमुना हिन अस्िीकार गरे पनन तपाईं मु्य अध्ययनमा भाग ललन सक्नह
ु ु न्छ भन्ने
कुरा याि गनह
ुन ोस ् ।

मैले यो अध्ययनमा सहभागी हुनै पछन ?

होइन, यो कुनै ननयलमत स्िास््य हे रचाह होइन, यस अध्ययनमा सहभागी हुनु आफ्नो इच्छाको कुरा हो
। तपाईंले यसमा सहभागी नहुने ननणनय ललनु भयो भने त्यसले कुनै पनन हहसाबले तपाईंको ननयलमत
स्िास््य हे रचाहमा असर पुऱ्याउने छै न । तपाईंले कुनै पनन समयमा आफ्नो मनष्ट्स्थनत बिल्न पाउनु

हुनेछ । तपाईंले जस्तो छनोट गरे पनन तपाईं आफ्नो छनोटमा िश
ु ी हुनु महत्िपण
ू न कुरा हो र तपाईंको
लाचग ननणनय गनन मद्ित गनुन अध्ययन टोलीको िानयत्ि होइन ।
सहभागी हुँिाका सम्भाव्य बेफाइिा तथा जोखिम के-के हुन ् ?

रगत परीक्षणपनछ तपाईंले केही बेर िि
ु ाई तथा रगतको नमूना ललएको स्थानमा घाउको अनुभि गनन
सक्नु हुनेछ ।
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सहभागी हुँिा के कस्ता फाइिाहरू हुन्छन ् ?

यो अध्ययनमा भाग ललने व्यष्ट्क्तलाई कुनै व्यष्ट्क्तगत फाइिा हुँिैन र सहभागीहरूलाई नतनीहरूको
व्यष्ट्क्तगत पररणाम उपलब्ध गराइने छै न । यस अध्ययनबाट प्राप्त हुने जानकारीहरूले हामीलाई
नोबेल कोरोना भाइरस COVID-19 जस्ता संरमणहरूको बारे मा थाहा पाउनको लाचग र अध्ययन

गररएको जनसं्या MenC तथा भ्यागुते रोगजस्ता िोपबाट रोकथाम गनन सफकने रोगबाट कविको
सुरक्षक्षत छन ् भन्ने कुरा बुझ्न मद्ित गनेछ।

यस अध्ययनबाट सङ्कलन गररएका नमुना के गररनेछ?
तपाईंले हिने नमन
ु ा(हरू) तपाईंको स्थानीय प्रयोगशालामा प्रोसेस गररने छ र राखिने छ र त्यसपनछ उक्त
नमुना बेलायत जनस्िास््य विभाग(PHE) का प्रयोगशालाहरूमा लचगने छ । त्यहाँ सो नमुनाको
विश्लेषण हुने छ । बाँकी रहे का सबै नमुना PHE मा र अक्सफोडन विश्िविद्यालयको अक्सफोडन िोप

समूहमा भण्डारण गररने छ र उक्त नमन
ु ा भविरयमा हुने िोपसँग सम्बष्ट्न्धत अनुसन्धानहरूमा प्रयोग
गनन सफकनेछ। नमुनाबाट तपाईंको पहहचान िल्
ु ने सम्भािना हुँिैन, यद्यवप तपाईं यो अध्ययनबाट

बाहहररन चाहे को िण्डमा यसलाई ट्र्याक गनन सफकन्छ। हामी तपाईंलाई तपाईंको रगतबाट DNA नमुना
ननकाल्न अनुमनत हिन आग्रह पनन गनन सक्छौं, तर तपाईं यो अनुरोध अस्िीकार गनन सक्नुहुन्छ।
अस्िीकृनतका िािजि
ु पनन तपाईं यो अध्ययनमा सहभागी हुन सक्नह
ु ु न्छ। यस अध्ययनबाट ललइएका
DNA नमुनाहरू अक्सफोडन विश्िविद्यालयको अक्सफोडन िोप समूहमा भण्डारण गररनेछन ्।
तपाईं फकन मेरो DNA अध्ययन गनन चाहनह
ु ु न्छ?

तपाईंको अद्वितीय DNA कोडले तपाईंको प्रनतरक्षा प्रणालीले िोप र संरमणमा कस्तो प्रनतफरया
िे िाउँ छ भन्ने कुरा प्रभावित पानन सक्छ। व्यष्ट्क्तहरूको DNA मा हुने लभन्नताले कसरी प्रनतरक्षा
प्रणालीले िोप िा संरमणमा गने प्रनतफरयालाई असर गछन भन्ने कुरा बुझरे हामी यी संरमणहरू

सबैभन्िा प्रभािकारी ढं गले कसरी रोकथाम गनन सफकन्छ भन्ने बारे मा आफ्नो बुझाइमा सुधार गनन
चाहन्छौं।
म यो अध्ययनमा सहभागी भएको कुरा गोप्य राखिनेछ ?
अँ । तपाईंबाट प्राप्त सबै जानकारी तथा रगतका नमन
ू ाहरूलाई अध्ययन सङ््या अनस
ु ार सङ्केतले
जनाइने छ र त्यसलाई पूणत
न या गोप्य राखिने छ ।
तपाईंका जानकारी सुरक्षक्षत सभनरमा राखिने छन ् । तपाईंको स्थानीय अध्ययन स्थलले कागजमा
गररएका हटपोटहरू बन्ि िराजमा राख्नेछ । अचधकार प्राप्त अध्ययनकतानहरूले मार तपाईंका डेटा तथा
नमूनाहरूमा पहुँच पाउन सक्नेछन ् ।
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तपाईंको अनुमनत ललएर हामी तपाईंको बाल स्िास््य अलभलेिबाट, NHS डेटाबाट िा तपाईंको GP बाट
तपाईंका िोप तथा चचफकत्सकीय इनतहास हेनन सक्ने छौं ।
तपाईंले अध्ययनलाई ननरन्तर साथ हिन नचाहे को िण्डमा के हुन्छ ?

तपाईंले कुनै पनन कारण उल्लेि नगरी आफ्नो मनष्ट्स्थनत बिल्न र अध्ययनमा सामेल नहुन पाउनु
हुनेछ । यहि तपाईंले रगतको नमुना हिएपनछ आफ्नो मनष्ट्स्थनत पररितनन गनभ
ुन यो भने तपाईंले ललखित

रूपमा हामीलाई जानकारी हिन सक्नह
ु ु न्छ। त्यसपनछ तपाईंको नमन
ु ा हटाइनेछ र नरट गररनेछ।
रगतको नमन
ु ामा त्यसपनछ थप विश्लेषण गररनेछैन।

अनुसन्धानात्मक अध्ययन को अन्त्यमा के हुन्छ ?

यो अनस
ु न्धानका ननतजाहरू एक िैज्ञाननक चचफकत्सकीय जननलमा छावपनेछन ्; यसको लाचग ननकै िषन
लाग्न सक्नेछ। अध्ययनका आधारमा गररएका सबै प्रकाशनहरू अक्सफोडन िोप समूह (OVG) को
िेबसाइट www.ovg.ox.ac.uk मा हे नन सफकनेछ र तपाईंले अध्ययनबाट प्राप्त म्
ु य ननतजाहरू िणनन
गररएको चचठी प्राप्त गनह
ुन ु नेछ। प्रकाशनको रममा कुनै पनन प्रनतिेिनमा तपाईंलाई चचन्न सफकने छै न

र हामी व्यष्ट्क्तगत ननतजाहरू नतनहरूलाई हिने छै नौं । तपाईं अनुसन्धानात्मक अध्ययनको बारे मा
हामीले गरररहे का कामको बारे मा जानकारी राख्न चाहनु हुन्छ भने तपाईंले हाम्रो सम्पकन सच
ू ीमा नाम ितान

गनुन पनेछ । तपाईं भविरयमा हुने कुनै पनन अन्य अनस
ु न्धानमा सहभागी हुनै पने कुनै पनन बाध्यता
रहने छै न ।

म सहभागी हुन इच्छुक छु भने मैले अहहले के गनप
ुन छन ?

तपाईंले ऐले नै तुरुन्त ननणनय ललनु पिै न । तपाईंले यो अध्ययनमा सहभागी हुने ननणनय ललनभ
ु यो भने अन

तपाईंले अनलाइनबाट आफू योग्य छु िा छुइन भन्ने कुरा ननधानरण गनन र बफु कङ प्रफरया परू ा गनन

www.whatsthestory.org.uk मा जानु पने छ । तपाईंले अध्ययनको टोलीसँग सम्पकन राख्न पनन
सक्नुहुनेछ, उनीहरू तपाईंसँग अध्ययनको बारे मा छलफल गनन पाउँ िा िश
ु ी हुनेछन ्, तपाईंसँग भएका
प्रश्नहरूको जिाफ हिनेछन ् र नतनहरूले तपाईंको परीक्षण गरे र फोन िा इमेल माफनत अध्ययन भ्रमण
तय गनेछन ् ।
सहभागीको छनौट विलभन्न चरणमा हुन्छ फकनभने हामीले तपाईंको क्षेरका जनसङ््याको समग्र

गुणहरू प्रनतननचधत्ि गने गरी सहभागीहरूको नमुना ललने लक्ष्य रािेका छौं । समुिायमा SARS-COV-2
को प्रगनत कनत भयो भन्ने कुरा पहहचान गनन सकौं भन्नका िानतर हामी आगामी केही महहनामा ष्ट्स्थर
िरमा सहभागीहरूको छनौट गनन चाहन्छौं । तसथन हामी हाम्रा जानकारीहरूको जाँच गिै हाम्रो लक्ष्य प्राप्त
गनन अनघ बढ्ने छौं । यसले गिान हामीले तपाईंलाई सम्पकन गने कायनमा हढलाई पनन हुनसक्छ । हामी
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तपाईंलाई सहभाचगताको अष्ट्न्तम चरणमा पनन िबर गनन सक्छौं िा हामी तपाईंलाई तपाईंको क्षेरको
सहभाचगता पुरा भएको जानकारी हिन पनन सम्पकन गनन सक्ने छौं । माचथको कुरा तपाईंलाई सम्झाउन
बालबाललका स्िास््य सूचना सेिा/ राष्ट्रिय स्िास््य प्रयोजन तथा संरचना सेिा (NHAIS) िा समान NHS
त्यांकले तपाईंलाई एउटा पोस्टकाडन पनन पठाउन सक्नेछ। तपाईंले यसपनछ हामीलाई सम्पकन गनुन
भएन भने हामी तपाईं अध्ययनमा सहभागी हुन चाहनु हुन्न भन्ने कुरा बझ्
ु ने छौं ।

GDPR (साधारण डेटा सरु क्षा ननयमािली) को व्यिस्थाहरू
संयुक्त अचधराज्यमा हुने यो अध्ययनको प्रायोजक अक्सफोडन युननभलसनटी हो । हामी यो अध्ययन पूरा
गनन तपाईंका डेटाहरू प्रयोग गने छौं र यी डेटाहरूको ननयन्रकको भूलमका गने छौं । यसको अथन हामी
तपाईंका जानकारीहरू हे रचाह गनन तथा नतनको सही प्रयोग गनन ष्ट्जम्मेिार रहने छौं ।
हामी तपाईंको नाम तथा सम्पकन वििरण तपाईंलाई अनस
ु न्धानको बारे मा सम्पकन गनन प्रयोग गने छौं र

तपाईंको ननगरानीमै सम्बष्ट्न्धत जानकारीहरूको रे कडन गररएको छ भन्ने कुराको सनु नष्ट्श्चतता गने छौं र
हामी अध्ययनको गुणस्तरलाई ्याल राख्ने छौं । तपाईंको पहहचान गने जानकारी भएका STORY के हो?
को टोलीका कमनचारीहरूले मार तपाईंलाई सम्पकन गने तथा त्याङ्क संकलन प्रफरयाको अनुगमन गने

छन ् । संकललत जानकारीको विश्लेषण गने माननसहरू (पष्ट्ब्लक हे ल्थी इङ्ल्याण्ड र अक्सफोडन िोप
समूह) सँग माचथ सूचीकृत (‘यो अध्ययनमा के हुन्छ’ भन्ने सरमा) जानकारीमाचथको पहुँच हुने छ तर
उनीहरू तपाईंको नाम िा सम्पकन वििरणहरू प्राप्त गने छै नन ् ।

तपाईंको स्थानीय साइटले अध्ययनको सबैभन्िा कान्छो सहभागी 18 िषन पग
ु ेको लमनतले कम्तीमा 3

िषनसम्म ननजलाई पहहचान गने सच
ू ना सरु क्षक्षत तिर राख्ने छ । हामी शोधका बेनामी त्याङ्क
अननष्ट्श्चत कालसम्म राख्ने छौं ।

हामीले शोधलाई विश्िसनीय र सही बनाउने प्रयोजनका लाचग विशेष रूपले तपाईंको जानकारीको
व्यिस्थापन गनुन पने भएकाले तपाईंसँग आफ्नो जानकारीमा पहुँच, हे रफेर िा स्थान्तरणसम्बन्धी
सीलमत अचधकार मार हुन्छ । तपाईं अध्ययनबाट फफतान हुन चाहनु भयो भने हामी तपाईंबाट अगाडड नै

प्राप्त गररसफकएका तपाईंका जानकारीहरू हामीसँगै राख्ने छौं । तपाईंको अचधकार सरु क्षक्षत गनन हामी
व्यष्ट्क्तगत पहहचान हुने जानकारीहरू सकेसम्म कम प्रयोग गनेछौं ।

अध्ययन सफकएपनछ सबै कागजातहरू तपाईंको स्थानीय स्थलको सुरक्षक्षत भिनमा अलभलेिमा राखिने
छ । पन
ु : नचाहहने अिस्थामा पग
ु ेपनछ फाइलहरू गोप्य रूपमा नरट गररनेछन ् ।
8
What’s the STORY?; Sero-epidemiological survey of England in 2019/2020; OVG 2019/01; Adult
Participant Information Sheet; REC Ref 19/LO/1040; IRAS 263097; Version 3.1; Dated
11-MAY-2020
Nepali Adult PIS V3.1

तपाईंको स्थानीय प्रमि
ु अनस
ु न्धानकतान िा नतनका उिराचधकारीसँग तपाईंका त्याङ्क सरु क्षक्षत राख्ने
ष्ट्जम्मेिारी रहने छ । तपाईंको व्यष्ट्क्तगत डाटाको सम्बन्धमा तपाईंका अचधकारहरू बारे थप जानकारी
ननम्नललखित िेबसाइटमा उपलब्ध छ:
http://www.admin.ox.ac.uk/councilsec/compliance/gdpr/individualrights/
मैले गुनासो गनन चाहे को िण्डमा के हुन्छ ?

तपाईं आफूसँग सम्पकन गने तररका र अध्ययनको रममा तपाईंसँग गररने व्यिहारको बारे मा गुनासो
गनन चाहनुहुन्छ भने तपाईंले ननम्न ठे गानामा सम्पकन गनन सक्नु हुनेछ
अक्सफोडन िोप समूहलाई 01865 611400 मा टे ललफोन गनह
ुन ोस ् िा info@ovg.ox.ac.uk. मा इमेल
गनह
ुन ोस ्। तपाईंले अक्सफोडन यनु नभलसनटी उपचारजन्य परीक्षण तथा अनस
ु न्धान प्रशासन (CTRG)
कायानलयलाई 01865 616480 मा िा CTRG लाई इमेल ठे गाना ctrg@admin.ox.ac.uk मा समेत सम्पकन
गनन सक्नु हुनेछ ।

यहि तपाईं कुनै पनन स्िास््यसम्बन्धी अनुसन्धानलाई सहायता गने उद्िे श्यहरूको लाचग NHS ले
आफ्नो स्िास््य रे कडनहरू प्रयोग गरोस ् भन्ने चाहनुहुन्न भने, कृपया आफ्नो रोजाई छनौट गननका लाचग
https://www.nhs.uk/your-nhs-data-matters/manage-your-choice मा जानह
ु ोस ्।

यो अध्ययनमा सामेल हुँिाका प्रत्यक्ष पररणाम स्िरूप तपाईंले कुनै ितरा भोग्नु परे को िण्डमा
अक्सफोडन विश्िविद्यालयले प्रायोजकको रूपमा त्यसको उपयक्
ु त बीमा गरे को छ। त्यस्तैगरर, अध्ययन
सन्चालन गररने स्थानहरूको पनन उपयक्
ु त बीमा गररएको हुनेछ; आिश्यक परे मा त्यसको थप जानकारी
हिइने छ ।

मैले थप जान्नुपने कुरा के हुन ् ?

सहभागीका व्यष्ट्क्तगत सरोकारहरू सरु क्षक्षत राख्न NHS का सबै अनस
ु न्धानहरू स्ितन्र व्यष्ट्क्तहरूको
समुहले हे ने गछन जसलाई अनुसन्धान नैनतकता सलमनत भननन्छ । यो अध्ययनलाई लन्डन - सरे
अनुसन्धान आचारसंहहता सलमनतले समीक्षा गरे को छ र यो अध्ययन राम्रो भएको कुरा व्यक्त गरे का छ।
यो अनुसन्धान स्िास््य अनुसन्धानका लाचग राष्ट्रिय इष्ट्न्स्टच्युटद्िारा आचथनक सहायता प्राप्त छ,
उक्त संस्था NHS को अङ्ग हो ।

9
What’s the STORY?; Sero-epidemiological survey of England in 2019/2020; OVG 2019/01; Adult
Participant Information Sheet; REC Ref 19/LO/1040; IRAS 263097; Version 3.1; Dated
11-MAY-2020
Nepali Adult PIS V3.1

यस अध्ययनमा सहभागी हुने ननणनय ललनुभएकोमा तपाईंलाई धन्यिाि ।
भििीय,
STORY के हो को अध्ययन टोली
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