ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ?
(ਪਰਦਤਦਨਧੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ੇ ਸੀਰਮ ੀ ਜਾਂਚ)

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਵਿੱ ਚ www.whatsthestory.org.uk 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
(زبان اردوUrdu)
Française (French)
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Español (Spanish)
ने पाल (Nepalese)

( عربىArabic)
বাঙালি (Bengali)
Somali
( فارسیFarsi)

ਦਪਆਰੇ ਮਾਪੇ/ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਰਪਰਸਤ,
ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਦਵਿੱ ਚ ਛਤ ੀਆਂ ਦਬਮਾਰੀਆਂ ੇ ਦਵਰੁਿੱ ਧ ਬਚਾਅ ੇ ਪਿੱ ਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ
ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਧਐਨ ਦਵਿੱ ਚ ਦਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿੱ ਾ ੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਧਐਨ ਪਬਦਲਕ ਹੈਲਥ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ,
NHS, ਯਨੀਵਰਦਸਟੀ ਆਫ ਆਕਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਬਿੱ ਦਚਆਂ ੇ ਹਸਪਤਾਲ ੇ NHS ਟਰਿੱ ਸਟ, ਬਰੈਡਫੋਰਡ ਟੀਦਚੂੰ ਗ
ਹਸਪਤਾਲ NHS ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰਿੱ ਸਟ, ਲੀਡਸ ਟੀਦਚੂੰ ਗ ਹਸਪਤਾਲ NHS ਟਰਿੱ ਸਟ, ਯਨੀਵਰਦਸਟੀ ਹਸਪਤਾਲ
ਦਬਰਸਟਲ NHS ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰਿੱ ਸਟ, ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ ਯਨੀਵਰਦਸਟੀ NHS ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰਿੱ ਸਟ, ਰੌਇਲ ਮੈਨਚੈਸਟਰ
ਬਿੱ ਦਚਆਂ ੇ ਹਸਪਤਾਲ – ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਯਨੀਵਰਦਸਟੀ NHS ਟਰਿੱ ਸਟ, ਸੇਂਟ ਜਾਰਜ ਯਨੀਵਰਦਸਟੀ ਹਸਪਤਾਲ NHS
ਟਰਿੱ ਸਟ, ਯਨੀਵਰਦਸਟੀ ਆਫ ਨਾਦਟੂੰ ਘਮ ਦਸਹਤ ਸੇਵਾ, ਅਤੇ ਯਨੀਵਰਦਸਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਲੀਮੇਥ NHS ਟਰਿੱ ਸਟ
ਦਵਚਕਾਰ ਇਿੱ ਕ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਦਕ ਇਸ ਦਵਿੱ ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਕਰਪਾ ਇਸ ਦਕਤਾਬਚੇ ਦਵਿੱ ਚ ਦਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਦਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜਹ।ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜਗਹਾਂ ੀ ਅਦਧਐਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੋਨ
'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਵਖਾਏ ਗਏ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੁਿੱ ਛੋ।
ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਧਐਨ ਦਵਿੱ ਚ ਦਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿੱ ਾ ਦਕਉਂ ਦ ਿੱ ਤਾ ਦਗਆ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਨਵਜੂੰ ਮੇ ਅਤੇ 24 ਸਾਲ ਤਿੱ ਕ ੀ ਉਮਰ ੇ ਬਿੱ ਦਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਧਐਨ ਦਵਚ ਦਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਸਿੱ ਾ ੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਕਉਂਦਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਅਦਧਐਨ ਲਈ ਉਮਰ ੀ
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ਸੀਮਾ ਅੂੰ ਰ ਆਉਂ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦਵਿੱ ਚ ਰਦਹੂੰ ੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱ ਾ ਪਿੱ ਤਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ
ਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸਰਦਵਦਸਜ਼ (NHAIS),
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਡ
ਦਜਸ ਕੋਲ ਕੇਂ ਰੀ NHS ਮਰੀਜ਼ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਦਵਸ, ਬਰਾਬਰ

ੇ NHS

ਡਾਟਾਬੇਸ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ GP ਸਰਜਰੀ ਵਿੱ ਲੋਂ ਭੇਦਜਆ ਦਗਆ ਹੈ। ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਦਕ "ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ?" ੀ ਟੀਮ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦ ਿੱ ਤਾ ਦਗਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅਦਧਐਨ ਦਕਸ ਬਾਰੇ ਹੈ?
ਇਸ ਅਦਧਐਨ ਾ ਉ ੇਸ਼ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਦਵਿੱ ਚ ਛਤ ੀਆਂ ਦਬਮਾਰੀਆਂ ੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼
ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ੁਆਰਾ ਛਤ ੀਆਂ ਦਬਮਾਰੀਆਂ ੇ ਦਵਰੁਿੱ ਧ ਸੁਰਿੱਦਖਆ ਦਵਕਦਸਤ ਕਰਨ ਾ ਇਿੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਐਟ
ਦਵਕਦਸਤ ਕਰਨ ੁਆਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਕਸੇ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅ ਹੋ ਸਕ ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਪ ਸਕ ੇ ਹਾਂ ਦਕ ਉਨਹਾਂ ਛਤ ੀਆਂ ਦਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਕੂੰ ਨੇ ਕੁ ਸੁਰਿੱਦਖਅਤ ਹਾਂ।
ਵੇਖਣ ਲਈ ਐਟ
ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਦਵਿੱ ਚ 0-24 ਸਾਲ ੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬਿੱ ਦਚਆਂ ੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਖਨ ਾ ਨਮਨਾ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਨਾ
ਦਵਕਦਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਦਲਕ ਹੈਲਥ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਭਾਗੀ ਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼ੁਰਆਤ ਦਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ COVID-19, ਗਰੁਿੱ ਪ ਸੀ ਮੈਦਨਨਗੋਕੋਕਲ (ਮੈਨ ਸੀ) ਅਤੇ ਦਡਪਥੀਰੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। COVIDਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ ੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿੱ ਸ ਸਕ ੇ ਹਾਂ ਦਕ ਆਬਾ ੀ
19 ਦਜਹੀਆਂ ਛਤ ੀਆਂ ਦਬਮਾਰੀਆਂ ੇ ਦਵਰੁਿੱ ਧ ਐਟ
ਾ ਦਕੂੰ ਨਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਬਮਾਰੀ ੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਦਵਿੱ ਚ ਆ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦਵਿੱ ਚ ਪਬਦਲਕ
ਹੈਸਥ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਸਾਇੂੰ ਦਟਦਫਕ ਐੈੱਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਗਰੁਿੱ ਪ ਫਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ (SAGE) ੀ ਮ

ਕਰੇਗੀ ਦਕ ਉਹ ਹੁਣੇ

ਅਤੇ ਭਦਵਿੱ ਖ ਦਵਿੱ ਚ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱ ਲ ਪਰਦਤਦਕਦਰਆ ਨੂੰ ਦਕਵੇਂ ਪਰਬੂੰਦਧਤ ਕਰਨਗੇ।
ਅਸੀਂ ਸਦਕਰਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਗਆਤ ਜਾਂ ਸੂੰ ਦ ਗਧ COVID-19 ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਪਰ ਇਸ ੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਬਾ ੀ ਾ ਇਿੱ ਕ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਚਾਹੁੂੰ ੇ ਹਾਂ। ਜਾਂਚ ਮੌਕੇ ੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰ ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ੀ
ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ ਦਕ ਅਸੀਂ ਵਿੱ ਖੋ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਗੀ ਾਰਾਂ (ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ੇ ਪਦਰਵਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ੇ ਟੈਸਟ ੇ

ਨਕੀਜੇ ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਅਦਧਐਨ ਨੂੰ ਦਜੂੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ
ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਣ ਕ ਮ ਹੈ ਦਕਉਂਦਕ ਅਸੀਂ ਅਦਜਹੇ ਬਹੁਤ ਦਜ਼ਆ ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ੇ ਜੋ ਇਹ ਮਦਹਸਸ ਕਰ ੇ ਹਨ ਦਕ ਉਹਨੂੰ , ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ , COVID-19 ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਚੈੈੱਕ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ੇ ਹਨ’। ਇਹ ਸਾਨੂੰ COVID-19 ੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਆਬਾ ੀ ਦਵਿੱ ਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਵਿੱ ਲ ਇਦਮਊਦਨਟੀ
ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ੇਵੇਗਾ।
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ
ਮੈਨ ਸੀ ਅਤੇ ਦਡਪਥੀਰੀਆ ੇ ਦਵਰੁਿੱ ਧ ਐਟ
ਦਕ ਮੌਜ ਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਕੂੰ ਨੀ ਕੁ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਦਕ ਕੀ ਕੋਈ ਅਦਜਹੀ ਉਮਰ
ੇ ਸਮਹ ਜਾਂ ਆਬਾ ੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਦਜੂੰ ਨਹਾਂ ੀ ਸੁਰਿੱਦਖਆ ੇ ਪਿੱ ਧਰ ਵਿੱ ਖੋਵਿੱਖ ਹਨ।
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ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਕੀ ਹੈ?
ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਾਇਰਸਾਂ ਾ ਇਿੱ ਕ
ਵਿੱ ਡਾ ਸਮਹ ਹੈ ਦਜਸ ਦਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਂਗ ਲਿੱਛਣ ਪੈ ਾ ਕਰ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਦਜ਼ਆ ਾ
ਗੂੰ ਭੀਰ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਪੈ ਾ ਕਰ ੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੂੰ ਗਣ ਜਾਂ ਦਨੈੱਛ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਨਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਵਿੱ ਡੀਆਂ ਬੂੰ ਾਂ ੁਆਰਾ ਸੂੰ ਚਾਦਰਤ ਹੁੂੰ ੇ ਹਨ। ਹਰ ਦਵਅਕਤੀ ਦਜਸਨੂੰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਵਿੱ ਚ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ
ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ।
ਮੈਦਨਨਗੋਕੋਕਲ ਗਰੁਿੱ ਪ ਸੀ ਕੀ ਹੈ?
ਮੈਨਸੀ (MenC) ਰੋਗ ਗਰੁਿੱ ਪ ਸੀ ਮੈਦਨਨਗੋਕੋਕਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਾ ਹੈ। ਮੈਨਸੀ ਨਾਲ ਮੈਦਨਨਦਗਦਟਸ,
ਜੋ ਦਕ ਦ ਮਾਗ ੇ ਆਲੇ - ੁਆਲੇ

ੀ ਜਲਨ ਜਾਂ ਸੋਜਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈਪਦਸਸ ਹੋ ਸਕ ਾ ਹੈ। ਮੈਦਨਨਦਗਦਟਸ ਅਤੇ ਸੈਪਦਸਸ

ੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਗੂੰ ਭੀਰ ਰੋਗ ਹਨ ਜੋ ਦਕ ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਹੋ ਸਕ ੇ ਹਨ। ਮੈਨਸੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅ ਸਾਰੇ
ਉਮਰ ਸਮਹਾਂ ਦਵਿੱ ਚ ਮੈਨਸੀ ਦਬਮਾਰੀ ਦਵਿੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਗਰਾਵਟ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਦਕ ਦਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਵਿੱ ਚ ਮੈਨਸੀ
ਦਬਮਾਰੀ ੇ ਕੇਸਾਂ ਦਵਿੱ ਚ ਥੋੜਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ੇ ਹਾਂ ਦਕ ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ੇ ਦਵਰੁਿੱ ਧ
ਂ ੀਬਾਡੀ ੇ ਉੱਚ ਪਿੱ ਧਰ ੀ ਆਬਾ ੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਲੋ ਕਾਂ ੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਐਟ
ਦਡਪਥੀਰੀਆ ਕੀ ਹੈ?
ਦਡਪਥੀਰੀਆ ਇਿੱ ਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਰੋਗ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਟੌਕਦਸਨ ਉਤਪੂੰ ਨ ਕਰ ਾ
ਹੈ ਦਜਸ ਕਰਨ ਅਚਾਨਕ ਬੁਖਾਰ, ਥਰਾਬ ਗਲਾ, ਗ

ੀ ਸੋਦਜਸ਼ ਅਤੇ ਕ -ੇ ਕ ਾਈ ਂ ਚਮੜੀ ਦਵਿੱ ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਸਕ ੀ

ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਸਮੇਂ ਦਵਿੱ ਚ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦਵਿੱ ਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਾ ਆਮ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਦਜਨਹਾਂ ੇਸ਼ਾਂ ਦਵਿੱ ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ੇ ਚੂੰ ਗੇ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ੀ ਦਗਣਤੀ ਦਵਿੱ ਚ ਦਗਰਾਵਟ ਦਲਆਂ ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਬਮਾਰੀ ਦਫਰ ਵਾਪਸ ਆ
ਸਕ ੀ ਹੈ ਦਜਿੱ ਥੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਕਦਰਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਦਵਿੱ ਚ ਦਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਸਾਂ ੀ ਦਗਣਤੀ ਦਵਿੱ ਚ
ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਦਕ ਦਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਦਬਮਾਰ ਸਨ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਦਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਕਸੇ ਅਦਜਹੇ ੇਸ਼
ਦਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਦਜਿੱ ਥੇ ਦਡਪਥੀਰੀਆ ਾ ਰੋਗ ਆਮ ਹੈ।
ਇਸ ਦਅਧਐਨ ਦਵਿੱ ਚ ਕੀ ਹੁੂੰ ਾ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਦਵਿੱ ਚ ਕਈ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਦਵਅਕਤੀਆਂ ੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਨ ੀ ਜਾਂਚ ਲਈ
ਦਸਰਫ ਇਿੱ ਕ ੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਨੇਸਥੈਦਟਕ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ, ਅਤੇ, ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਦਚਆਂ ਲਈ, ਦਕਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਾ ਦਧਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਸਹਾਇਕਾਂ ੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ। ਕੁਝ ਭਾਗੀ ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰਲੇ

ੌਦਰਆਂ ’ਤੇ ਵਾਰ-

ਵਾਰ ਖਨ ਅਤੇ ਲਾਰ ੇ ਨਮਨੇ ਪਰ ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱ ਾ ਦ ਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਦਹਲੇ ੌਰੇ ਦਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਿੱ ਛਾਂਗੇ:
•

ਜਨਮ ਦਮਤੀ

•

ਦਲੂੰਗ
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•

ਪੋਸਟ ਕੋਡ

•

ਜੀਪੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

•

ਨਸਲੀ ਗਰੁਿੱ ਪ

•

ਜੀਵਨ ੇ ਹਾਲਾਤ

•

ਟੀਕਾਕਰਣ ਇਦਤਹਾਸ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ੇ ਪਦਰਵਾਰ ੇ ਸੂੰ ਪਰਕਾਂ ਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦਵਿੱ ਚ ਸਾਹ ੀ ਲਾਗ ਾ ਇਦਤਹਾਸ (ਉ ਾਹਰਨ
ਲਈ ਖੂੰ ਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ)।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਦਧਐਨ ਦਵਿੱ ਚ ਦਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪਰਬੂੰਧਾਂ ੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਜ਼ ੀਕ ਦਕਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਲੀਦਨਕ ਦਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਾ ਪਰਬੂੰਧ
ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਬਿੱ ਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਸਰਫ ਇਿੱ ਕ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕ ਾ ਹੈ ਦਸਵਾਏ ਇਸ ੇ ਦਕ ਉਹਨਾਂ
ੀ ਉਮਰ ਾ ਫਰਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ, ਅਦਧਐਨ ਟੀਮ ਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕਰੇਗਾ:
•

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਦਧਐਨ ੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ੇ ਹਰ ਸਵਾਲ
ਾ ਜਵਾਬ ਦ ਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਦਹਮਤ ਹੁੂੰ ੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਸਦਹਮਤੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ

•

ਇਹ ਪੁਿੱ ਛਾਂਗੇ ਦਕ ਇਸ ਖੋਜ ਅਦਧਐਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਭਦਵਿੱ ਖ ਦਵਿੱ ਚ ਖਨ ਅਤੇ ਲਾਰ ੇ ਨਮਨੇ
ਪਰ ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

•

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਪਰ ਦ ਿੱ ਤੀ ਗਈ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਿੱ ਛਾਂਗੇ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਦਤਹਾਸ ਅਤੇ ਪਦਰਵਾਰਕ ਸੂੰ ਪਰਕਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਤੋਂ ਖਨ ਾ ਨਮਨਾ ਲਵੇਗਾ (ਨਮਨੇ ੀ ਮਾਤਰਾ ੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬਿੱ ਦਚਆਂ ਦਵਿੱ ਚ
2 ਦਮਲੀਲੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਤਿੱ ਕ ੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬਿੱ ਦਚਆਂ ਦਵਿੱ ਚ 30 ਦਮਲੀਲੀਟਰ ਤਿੱ ਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ½
ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਅਤੇ 6 ਚਮਦਚਆਂ ੇ ਦਵਚਕਾਰ ਹੈ।)

ਸਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 45 ਦਮੂੰ ਟ ਾ ਸਮੇਂ ਲਿੱਗ ਸਕ ਾ ਹੈ।
ਕਲੀਦਨਕਾਂ ਦਵਿੱ ਚ ੇਖੇ ਗਏ ਭਾਗੀ ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅ ਾਇਗੀ ਵਜੋਂ £20 ਾ ਵਾਊਚਰ ਦ ਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਭਾਗੀ ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਨ ਅਤੇ ਲਾਰ ੇ ਨਮਨੇ ਪਰ ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਕਉਂ ਪੁਿੱ ਛ ਰਹੇ ਹੋ?
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣ ੀਆਂ ਹਨ ਓ ੋਂ ਸਾਡੇ ਖਨ ਅਤੇ ਅਲਾਰ ਦਵਿੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਾ
ਜ ੋਂ ਲਾਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੂੰ ਰ ਐਟ
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ ਾ ਵਾਧ ਪਿੱ ਧਰ ਕਾਇਮ
ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂੰ ਕਰਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅ ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਨਹਾਂ ਐਟ
ਰਦਹੂੰ ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਿੱਦਖਆ ਪਰ ਾਨ ਕਰ ਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੂੰ ਕਰਮਣਾਂ ਲਈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਘਿੱ ਟ ੇ ਹਨ ਦਜਸ ਾ ਇਹ ਮਤਲਬ
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ਹੈ ਦਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਲਾਗ ੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕ ੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਰੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਦਕ COVID-19 ਲਈ ਸਰੀਰ
ਦਕਵੇਂ ਪਰਦਤਦਕਦਰਆ ਕਰ ਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਹਲਕੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਵਾਦਲਆਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਨ ਅਤੇ ਲਾਰ ੇ ਨਮਨੇ ਲੈ ਣ
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ ੇ ਪਿੱ ਧਰ ਦਕਵੇਂ ਬ ਲ ੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ,
ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ੀ ਉਮੀ ਕਰ ੇ ਹਾਂ ਦਕ ਸਮੇਂ ੇ ਨਾਲ ਐਟ
ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਦਨਆਂ ੇ ਅੂੰ ਤਰਾਲ ’ਤੇ ਕੁਝ ਭਾਗੀ ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਨ ੇ 1 ਤੋਂ 3 ਵਾਧ ਨਮਨੇ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਦਜਸ ੇ ਨਾਲ
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ੇ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਲਾਰ ੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ੌਰੇ ਦਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ
ਐਟ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਰਵਾਰ ੇ ਦਕਸੇ ਵੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਦਪਛਲੇ

ੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅ ਪੈ ਾ ਹੋਏ COVID-19 ੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ

ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ ਲਈ ਪਾਦਜ਼ਦਟਵ ਜਾਂ ਨੇਗੇਦਟਵ ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਵਿੱ ਖੋ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਗੀ ਾਰਾਂ ੇ ਪਦਹਲੇ
ਪੁਿੱ ਛਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ COVID-19 ਐਟ
ੌਰੇ ਦਵਿੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਹਾਂ ਨਮਦਨਆਂ ੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਨ/ਲਾਰ ਾ ਨਮਨਾ ੇਣ
ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਦਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦਕ COVID-19 ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ
ਪਾਦਜ਼ਦਟਵ ਸੀ ਜਾਂ ਨੇਗੇਦਟਵ।

ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਹਾਂ ਨਮਦਨਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕ ੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਫਰ
ਵੀ ਮੁਿੱ ਖ ਅਦਧਐਨ ਦਵਿੱ ਚ ਦਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕ ੇ ਹੋ
ਕੀ ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਧਐਨ ਦਵਿੱ ਚ ਦਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਟੀਨ ੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭਾਗੀ ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਖੋਜ ਦਵਿੱ ਚ ਦਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੈਇਿੱਛਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿੱ ਸਾ
ਨਹੀਂ ਲੈ ਣ ਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ੀ ਰੁਟੀਨ ੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਦਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬ ਲ ਸਕ ੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੁਣ ੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਦਕ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦਵਿੱ ਚ ਅਦਧਐਨ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਅਦਧਐਨ ਦਵਿੱ ਚ ਦਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ੇ ਸੂੰ ਭਵਾਦਵਤ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?
ਖਨ ੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗਹਾ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਜਲਣ ਮਦਹਸਸ ਹੋ ਸਕ ੀ ਹੈ ਦਜਿੱ ਥੇ ਤੋਂ ਖਨ ਾ ਨਮਨਾ
ਦਲਆ ਦਗਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਦਧਐਨ ਦਵਿੱ ਚ ਦਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?
ਇਿੱ ਸ ਅਦਧਐਨ ਦਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਨੈੱਜੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਗੀ ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ੇ ਦਵਅਕਤੀਗਤ ਨਤੀਜੇ
ਨਹੀਂ ਦ ਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਅਦਧਐਨ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦਜਹੀਆਂ ਲਾਗਾਂ
ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮ

ਕਰੇਗੀ ਦਕ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਬਮਾਰੀਆਂ ਦਜਵੇਂ, ਮੈਨ ਸੀ

ਅਤੇ ਦਡਥੀਥੀਰੀਆ, ੇ ਦਵਰੁਿੱ ਧ ਅਦਧਐਨ ਅਧੀਨ ਆਬਾ ੀ ਦਕੂੰ ਨੀ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸੁਰਿੱਦਖਅਤ ਹੈ।
ਅਦਧਐਨ ਦਵਿੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਨਮਦਨਆਂ ਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ੁਆਰਾ ਪਰ ਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮਦਨਆਂ ੀ ਪਰਦਕਦਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ
ਦਵਿੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦਫਰ ਪਬਦਲਕ ਹੈਲਥ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ (PHE) ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਵਿੱ ਚ ਭੇਜ ਦ ਿੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ ਦਜਿੱ ਥੇ
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ਇਸ ਾ ਦਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਕਸੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਮਨੇ ਨੂੰ PHE ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵੈਕਸੀਨ ਗਰੁਿੱ ਪ, ਯਨੀਵਰਦਸਟੀ
ਆਫ ਆਕਸਫੋਰਡ ੁਆਰਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਭਦਵਿੱ ਖ ਦਵਿੱ ਚ ਛਤ ੀਆਂ ਦਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਦਧਤ ਖੋਜ ਦਵਿੱ ਚ
ਵਰਦਤਆ ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ। ਨਮਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣਾ ਸੂੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਦਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਧਐਨ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਦਨਕਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ੇ ਖਨ ਤੋਂ DNA ਾ ਨਮਨਾ
ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੂੰ ਗ ਸਕ ੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕ ੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਫਰ ਵੀ ਅਦਧਐਨ
ਦਵਚ ਦਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕ ੇ ਹੋ। ਅਦਧਐਨ

ੇ DNA ਨਮਦਨਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵੈਕਸੀਨ ਗਰੁਿੱ ਪ, ਯਨੀਵਰਦਸਟੀ ਆਫ

ਆਕਸਫੋਰਡ ਦਵਖੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ੇ DNA ਾ ਅਦਧਐਨ ਦਕਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਾ ਦਵਲਿੱਖਣ DNA ਕੋਡ ਪਰਭਾਦਵਤ ਕਰ ਸਕ ਾ ਹੈ ਦਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਪਰਬੂੰਧ ਟੀਦਕਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਪਰਤੀ
ਦਕਹੋ ਦਜਹੀ ਪਰਦਤਦਕਦਰਆ ਕਰ ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਦਧਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਦਕ ਲੋ ਕਾਂ ੇ DNA ਦਵਿੱ ਚ ਅੂੰ ਤਰ ਟੀਦਕਆਂ
ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਪਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ੀ ਬਚਾਅ ਪਰਦਤਦਕਦਰਆ ਨੂੰ ਦਕਵੇਂ ਪਰਭਾਦਵਤ ਕਰ ੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਮਝ ਦਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ
ਹੋ ਸਕੇ ਦਕ ਇਨਹਾਂ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਦਕਵੇਂ ਰੋਦਕਆ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਇਸ ਅਦਧਐਨ ਦਵਿੱ ਚ ਮੇਰੀ ਦਹਿੱ ਸੇ ਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਏ ਰਿੱ ਦਖਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਨ ੇ ਨਮਦਨਆਂ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਅਦਧਐਨ ਨੂੰਬਰ ਨਾਲ ਕੋਡਬਿੱ ਧ
ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰਿੱ ਦਖਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਸੁਰਿੱਦਖਅਤ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ
ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਦਵਿੱ ਚ ਲੌ ਕ ਕੀਤੇ ਕੈਬਦਨਟ ਦਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਸਰਫ ਅਦਧਕਾਰਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ੇ ਡੇਟਾ
ਅਤੇ ਨਮਦਨਆਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ੇ ਦਸਹਤ ਦਰਕਾਰਡਾਂ, ਐਨਐਚਐਸ ਡੇਟਾਬੇਦਸਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ੇ ਜੀਪੀ
ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਦਤਹਾਸ ੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕ ੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਮੈਂ ਅਦਧਐਨ ਦਵਿੱ ਚ ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ੀ ਦਹਿੱ ਸੇ ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤੁਸੀਂ ਦਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬ ਲ ਸਕ ੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਬਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਿੱ ਸੇ ਅਦਧਐਨ ਦਵਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਨਕਲ ਸਕ ੇ
ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਾ ਖਨ ਾ ਨਮਨਾ ੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬ ਲ ਲੈਂ ੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਲਖਤੀ ਰਪ ਦਵਿੱ ਚ
ਸਾਨੂੰ ਿੱ ਸ ਸਕ ੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ੇ ਨਮਨੇ ਨੂੰ ਅਦਧਐਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦ ਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਨ ੇ
ਨਮਨੇ ਲਈ ਅਿੱ ਗੇ ਕੋਈ ਦਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਸਰਚ ਅਦਧਐਨ ੇ ਅੂੰ ਤ ਦਵਿੱ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਖੋਜ ੇ ਨਤੀਦਜਆਂ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਦਵਦਗਆਦਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪਿੱ ਤਰੀ ਦਵਿੱ ਚ ਪਰਕਾਦਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਸ ਦਵਿੱ ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲਿੱਗ
ਸਕ ੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਦਧਐਨ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਔਕਸਫੋਰਡ ਵੈਕਸੀਨ ਗਰੁਿੱ ਪ (OVG)

ੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ
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www.ovg.ox.ac.uk ਦਵਿੱ ਚ ਦ ਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਧਐਨ ਤੋਂ ਹਾਦਸਲ ਮੁਿੱ ਖ ਨਤੀਦਜਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਪਿੱ ਤਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਦਕਸੇ ਵੀ ਦਰਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਦਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਿੱ ਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਦਵਅਕਤੀਗਤ ਨਤੀਜੇ ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਭਦਵਿੱ ਖ ਦਵਿੱ ਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਕਸੇ ਸਰੇ
ਖੋਜ ਅਦਧਐਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਵਿੱ ਚ ਦ ਲਚਸਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਸਚੀ ਦਵਿੱ ਚ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕ ੇ ਹੋ।
ਭਦਵਿੱ ਖ ੀ ਦਕਸੇ ਖੋਜ ਦਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਮੈਂਨੂੰ ਇਸ ਅਦਧਐਨ ਦਵਿੱ ਚ ਦਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ੀ ਦ ਲਚਸਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਦਧਐਨ ਦਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਾ ਫੈਸਲਾ
ਕਰ ੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕ ਮ ਹੋਵੇਗਾ www.whatsthestory.org.uk 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ
ਬੁਦਕੂੰ ਗ ਪਰਦਕਦਰਆ ਪਰੀ ਕਰਨਾ। ਵੈਕਲਦਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕ ੇ ਹੋ, ਦਜੂੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਧਐਨ
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ੇ ਜਵਾਬ ੇ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਦਧਐਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁਿੱ ਕ ਕਰ ਸਕ ੇ ਹਨ।
ਭਰਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦਵਿੱ ਚ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਦਕ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦਵਿੱ ਚ ਭਾਗੀ ਾਰਾਂ ਾ ਨਮਨਾ
ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰੀ ਆਬਾ ੀ ੇ ਗੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਦਨਆਂ ਦਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਸਦਥਰ ਰਫਤਾਰ
’ਤੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਮੁ ਾਏ ਦਵਿੱ ਚ SARS-COV-2 ੀ ਪਰਗਤੀ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਿੱ ਥ
ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਦਕਦਰਆ ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਦਕ
ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉ ੇਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਵਿੱ ਚ
ੇਰੀ ਹੋ ਸਕ ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ੇ ਬਾਅ

ੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿੱ ਸਣ ਲਈ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕ ੇ ਹਾਂ ਦਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦਵਚ ਭਰਤੀ ਪਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਇਲਡ

ਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸਰਦਵਦਸਜ਼ (NHAIS)/ਜਾਂ
ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਦਵਦਸਜ਼/ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਡ
ਂ ਰ ਭੇਦਜਆ ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ।
ਬਰਾਬਰੀ ੇ NHS ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱ ਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿੱ ਕ ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਦਰਮਾਈਡ
ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ,ੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੂੰ ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ੇ।
ਇਸ ਅਦਧਐਨ ਦਵਚ ਦਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਦਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰ ਨਵਾ ।
GDPR (ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗਲੇ ਸ਼ਨ) ਕਥਨ
ਆਕਸਫੋਰਡ ਯਨੀਵਰਦਸਟੀ ਯਨਾਈਦਟਡ ਦਕੂੰ ਗਡਮ ਦਵਿੱ ਚ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਅਦਧਐਨ

ੀ ਪਰਾਯੋਜਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ

ਅਦਧਐਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਧਐਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਕੂੰ ਟਰੋਲਰ
ਵਜੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ੀ ੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ
ਦਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਅਦਧਐਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦਕ ਅਦਧਐਨ ਬਾਰੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ੇਖਭਾਲ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਦਧਐਨ ੀ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ
ਾ ਦਖਆਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। “ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ?" ੀ ਟੀਮ ੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ
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ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਦਜਹੜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਦਧਐਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਨ ੀ ਦਪਰਦਕਦਰਆ ੀ ਲੇ ਖਾਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ (ਪਬਦਲਕ ਹੈਲਥ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਅਤੇ
ਆਕਸਫੋਰਡ ਵੈਕਸੀਨ ਗਰੁਿੱ ਪ) ਾ ਦਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦ ਿੱ ਤੀ ('ਇਸ ਅਦਧਐਨ ਦਵਿੱ ਚ ਕੀ ਹੁੂੰ ਾ ਹੈ'
ਭਾਗ ਦਵਿੱ ਚ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ
ਅਦਧਐਨ ਭਾਗੀ ਾਰ

ੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਅਦਧਐਨ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ

ੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ

ੇ ਬਾਅ

ਅਦਗਆਤ ਖੋਜ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਣਦਮਿੱ ਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱਦਖਅਤ ਰਿੱ ਖੇਗੀ। ਅਸੀਂ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਬਣਾਉਣ, ਉਸਨੂੰ ਬ ਲਣ ਜਾਂ ਉਸ ੀ ਜਗਹਾਂ ਨੂੰ ਬ ਲਣ ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱ ਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਦਕਉਂਦਕ
ਖੋਜ ਨੂੰ ਦਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਢੂੰ ਗਾਂ ਨਾਲ ਪਰਬੂੰਦਧਤ ਕਰਨ ੀ

ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਦਧਐਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਨੈੱਕਲ ੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਦਹਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਚੁਿੱ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੱ ਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱ ਕਾਂ ੀ ਰਿੱ ਦਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਦਜੂੰ ਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦਨੈੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਅਦਧਐਨ ਪਰਾ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਸਾਈਟ ਵਿੱ ਲੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸੁਰਿੱਦਖਅਤ ਜਗਹਾਂ 'ਤੇ
ਸੂੰ ਭਾਲ ਦ ਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂੰ ਭਾਲਣ ੀ ਲੋ ੜ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਪਤ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦ ਿੱ ਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੇਟਾ ੀ ਦਨਗਰਾਨੀ ੀ ਦਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਿੱ ਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ੇ ਉੱਤਰਅਦਧਕਾਰੀ ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦਨੈੱਜੀ ਡੇਟਾ ੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਦਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱ ਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
http://www.admin.ox.ac.uk/councilsec/compliance/gdpr/individualrights/
ਦਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਨੂੰ ਦਕਿੱ ਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਦਧਐਨ ੇ ੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਕਸੇ ਵੀ ਪਦਹਲ ਬਾਰੇ ਦਸ਼ਕਾਇਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ:
ਔਕਸਫੋਰਡ ਵੈਕਸੀਨ ਗਰੁਿੱ ਪ ਨੂੰ 01865 611400 'ਤੇ ਜਾਂ info@ovg.ox.ac.uk ਈਮੇਲ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਕਸਫੋਰਡ
ਯਨੀਵਰਦਸਟੀ

ੇ ਕਲੀਦਨਕਲ ਪਰੀਖਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪਰਸ਼ਾਸਨ (CTRG)

ੇ

ਫਤਰ ਨਾਲ 01865 616480 'ਤੇ ਵੀ

ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕ ੇ ਹੋ ਜਾਂ CTRG ਨੂੰ ctrg@admin.ox.ac.uk 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕ ੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਦਵਿੱ ਖ ਦਵਿੱ ਚ ਇਸ
ਦਕਸਮ

ੇ

ਸਿੱ ੇ

ਪਰਾਪਤ

ਨਹੀਂ

ਕਰਨਾ

ਚਾਹੁੂੰ ੇ

ਹੋ,

ਤਾਂ

ਦਕਰਪਾ

ਕਰਕੇ

ਆਪਣੇ

ਬਿੱ ਚੇ

ਨੂੰ

http://trials.ovg.ox.ac.uk/trials/opt-out 'ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵੈਕਸੀਨ ਗਰੁਿੱ ਪ ੀ ਆਪਟ-ਆਉਟ ਸਚੀ 'ਤੇ ਰਦਜਸਟਰ
ਕਰੋ।

ਜਾਂ
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ੇ ਦਕ ਦਸਹਤ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਦਧਤ ਦਕਸੇ ਵੀ ਖੋਜ ਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ੇ ਉ ੇਸ਼ਾਂ ਲਈ NHS ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ
ੇ ਦਸਹਤ ਦਰਕਾਰਡਾਂ ੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ https://www.nhs.uk/yournhs-data-matters/manage-your-choice 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਆਕਸਫੋਰਡ ਯਨੀਵਰਦਸਟੀ, ਬਤੌਰ ਸਪਾਂਸਰ, ਅਦਜਹੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ੀ ਸਦਥਤੀ ਲਈ ਉਦਚਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਂ ੀ ਹੈ ਦਜਸ
ਦਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਧਐਨ ਦਵਿੱ ਚ ਦਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ

ੇ ਦਸਿੱ ਧੇ ਦਸਿੱ ਟੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ,

ਦਜਹੜੀਆਂ ਜਗਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਦਧਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ

ਾ ਵੀ ਉਦਚਤ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਧੇਰੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕ ੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ?
NHS ਦਵਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ

ੇ ਦਹਿੱ ਤਾਂ ੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ੇ ਇਿੱ ਕ ਸੁਤੂੰਤਰ ਸਮਹ ੁਆਰਾ

ਵੇਦਖਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ, ਦਜਸ ਨੂੰ ਦਰਸਰਚ ਐਦਥਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦਕਹਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਧਐਨ ੀ ਸਮੀਦਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੂੰ ਨ - ਸਰੀ ਦਰਸਰਚ ਐਦਥਕਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱ ਲੋਂ ਦਹਤਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦ ਿੱ ਤਾ ਦਗਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਦਹਰ ,
ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਦਧਐਨ ਟੀਮ
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