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ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਵਿਰੁੁੱ ਧ ਦੀਆਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ (ਇਲਾਜ਼ਾਂ) ਦਾ ਇਕ 

ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਬਣਾਇਆ ਟਰਾਇਲ  

  

ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚਾ 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੋਪਵਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ, ਬਾਰੇ ਇਲਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕ ਅਪਿਐਨ, ਪਿਸਨ ੰ  ਪ ਰ੍ੰ ਸੀ੍ਲ ਪਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ 

ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ। 

 ਇਸ ਤੋਂ ੍ਪਹਲਾਂ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਪਨਰਣਾ ਕਰੋ, ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਇਹ ਮਹੱਤਵ  ੍ਰਨ ਹੈ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਪਕ 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੋਿ ਪਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤ ੇਇਸ ਪਵਚ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ।  
 

ਹੇਠਾਂ ਪਦੱਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਪਿਆਨ ਨਾਲ ੍ੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਕਰ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਪਦਓ ਅਤੇ  

ਇਹ ਪਨਰਣਾ ਕਰੋ ਪਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦ ੇਹੋ। 

 

ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਿਾਂ ੍ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਿੇ ਕੋਈ ਗੱਲ 

ਸ੍ੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਾਂ ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਕਰ੍ਾ ਕਰਕੇ ੍ੱੁਛੋ।  
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ਇਸ ਅਵਧਐਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? 

ਕੋਵਿਡ-19 

ਕੋਪਵਡ-19 ਤੋਂ ੍ੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁੰ ਝਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਅਤ ੇਵੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਿਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਪਬਮਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਿੋ 65 ਸਾਲ ਿਾਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਪਵਚ ਪਜ਼ਆਦਾ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਾਇਰਲ 

ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਪਚਪਕਤਸਕ ਸਮੱਪਸਆਵਾਂ ੍ੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹਸ੍ਤਾਲ ਪਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ੍ੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਅਤ ੇਕੁਝ ਮੌਪਕਆਂ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਪਿਹ ੇਕੋਈ ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਿਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਪਵਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਕਲੀਪਨਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਪਵਚ 

ਰ੍ਭਾਵੀ ਪਸੱਿ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੋਏ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਰ੍ਬੰਿਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਵਚ ਕੀਤਾ ਿਾ ਪਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਮਹੱਤਵ  ੍ਰਨ 

ਹੈ ਪਕ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਇਲਾਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ੍ਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਪਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਿੇ ਨ ੰ  ਰੋਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਸਦ ੇਨਤੀਿਤਨ ਹਸ੍ਤਾਲ ਪਵਚ 

ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਇਲਾਜ਼ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਿੋ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹੈ, ਪਿਸਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ੍ ਗੌਣ 

ਰ੍ਭਾਵ ਹਨ, ਿ ੋਪਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਿੇ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਪਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪਿਸਨ ੰ  ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਵਚ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

  

ਟਰਾਇਲ 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਪਵਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ ਿਾਣ ੰ  ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਿਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਕ ਰ੍ਭਾਵੀ ੍ਾਇਆ ਪਗਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਟਰਾਇਲ ਦਾ 

ਉਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਪਵਤ ਇਲਾਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ੍ਛਾਣਪਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਪਵਡ-

19 ਦੇ ਇਕ ਿਾਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਢੁੱ ਕਵੇਂ, ਸੰਭਾਵੀ ਇਲਾਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉ੍ਲਬੱਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਿਾਂਚ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੰੁਦ ੇਹਾਂ। 
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ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗ ੇਿੋ ਪਕ ਰ੍ਪਸੱਿ ਹਨ ਅਤ ੇਪਿਨਹ ਾਂ ਨ ੰ   ੍ਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਵਚ ਕਈ ਂਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 

ਵਰਪਤਆ ਪਗਆ ਹੈ।  
ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਖਾਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਾਣ ੰ  ਗੌਣ ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦ ੇਲਈ ਪਕਰ੍ਾ ਕਰਕ ੇਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਖੋ। 

ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਲਾਜ਼ ਪਤਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹਾਂ ਪਿਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਿੰਨਾ ਪਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤ ੇਪਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, 

ਰ੍ਭਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪਸੱਿ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ।  ੍ਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੰੁਦ ੇਿੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਿੋ ਬੱਸ ਲੋਕਾਂ ਗੌਣ ਰ੍ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲੋੇੜ੍ੇ ਜ਼ੋਖਮ ਪਵਚ ੍ਾਏਗੀ।  

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਕ ਇਨਹ ਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਨ ੰ  ਲੈਣ ਤੋਂ ੍ੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਇਨਹ ਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ 

੍ੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਹਨ।  ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਅਿੇ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦ ੇਪਕ ਕੀ ਇਹ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੋਪਵਡ-

19 ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹਨ ਅਤ ੇਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਕ ਸਾਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਆਿਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਟਰਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਿ ੋ

ਸਭ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਰ੍ਾਵਿਾਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।  

ਟੀਚਾ  

ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਪਕ ਕੀ ਕੋਪਵਡ-19 ਨਾਲ ਲਾਗ ਗਰਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਜ਼ਆਦਾ ਪਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉੁੱਚ ਜ਼ੋਖਮ 

ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਦੱਤ ੇਗਏ ਚਣੁੀਂਦ ੇਇਲਾਜ਼, ਹਸ੍ਤਾਲ ਪਵਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਅਤ ੇਉੱਥੇ ਰਪਹਣ ਦੀ ਅਵਿੀ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ, 

ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਪਵਚ ਅਤ ੇਘੱਟ ਉਲਝਣਾਂ ਨ ੰ  ਰ੍ਾ੍ਤ ਕਰਨ ਪਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਨ।   
  

ਅਸੀਂ ਕੋਪਵਡ-10 ਦੇ ਅਪਿਐਨ ਪਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਹ ਾਂ ਪਵਚੋਂ 

ਕੁਝ ਨ ੰ  ਟਰਾਇਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਲਾਜ਼ ਪਮਲੇਗਾ ਪਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਿਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤ ੇਕੁਝ ਨ ੰ  ਸਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਿਾਂਚੀ ਿਾ ਰਹੀ 

ਦਵਾਈ ਦੇ ਪਬਨਾਂ ਮੌਿ ਦਾ ਆਮ ਇਲਾਜ਼ ਪਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।   

ਕੀ ਮੈਂ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 

ਅਸੀਂ ਰ੍ੀਖਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦ ੇਹਾਂ। 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦ ੇਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਪਕ ਕੋਪਵਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹੋ 

ਸਕਦ ੇਹਨ - ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਨਰੰਤਰ ਖੰਘ - ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਸੁੀਂ ਇਕ ਘੰਟ ੇਤੋਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੰਘ ਰਹੇ ਹੋ ਿਾਂ 24 

ਘੰਪਟਆਂ ਪਵਚ ਪਨਰੰਤਰ ਖਾਂਸੀ ਦੇ 3 ਿਾਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਛਣ ਵਾਲੀ 
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ਖੰਘ ਉਸ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ) ਅਤੇ/ਿਾਂ ਉੱਚ ਬੁਖਾਰ ਹੋਏਗਾ – ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆ੍ਣੀ ਛਾਤੀ ਿਾਂ ਪ੍ੱਠ ਨ ੰ  

ਛ ਹਣ ਤੇ ਗਰਮ ਮਪਹਸ ਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ (ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆ੍ਣਾ ਬੁਖਾਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ)। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਲੱਛਣ 15 

ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਅਪਿਐਨ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਪਿਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਿ ੇਮੌਿ ਦ ਹਨ। 

ਉਹ ਲੋਕ ਿੋ ਇਹ ਮਪਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਕ ਉਹ ਪਸਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਰਸਤ ੇਤੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

  

ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 50 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦ ੇਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਵਿਚੋਂ ਘੁੱ ਟੋ ਘੁੱਟ ਇਕ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ:ੈ 

• ਗੰਭੀਰ ਪਬਮਾਰੀ ਿਾਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਕੀਮੋਥੈਰੇ੍ੀ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਈ ਸਰੀਰ ਰੱਪਖਆ ਰ੍ਣਾਲੀ   

• ਪਦਲ ਦੀ ਪਬਮਾਰੀ ਿਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਰ੍ੈਸ਼ਰ 

• ਦਮਾ ਿਾਂ ਫਫੇਪੜ੍ਆਂ ਦੀ ਪਬਮਾਰੀ 

• ਮਿ ਮੇਹ ਪਿਸਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਇੰਸੁਪਲਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੋਏ 

• ਪਿਗਰ ਦੀ ਪਬਮਾਰੀ 

• ਸਟਰੋਕ ਿਾਂ ਤੰਤਪਰਕਾ ਸਬੰਿੀ ਸਮੱਪਸਆ  

  

ਿਾਂ ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਿੁੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਿਐਨ ਪਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆ੍ਣੀਆਂ ਆਮ ਤਿਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਲੈਣਾ ਿਾਰੀ 
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਕੀ ਮੇਰ ੇਲਈ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 

ਭਾਗ ਲੈਣਾ  ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਨਰਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਕ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪਨਰਣਾ ਤੁਹਾਡ ੇ

ਦੁਆਰਾ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਤੋਂ ਰ੍ਾ੍ਤ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨ ੰ  ਹੁਣ ਿਾਂ ਭਪਵੱਖ ਪਵਚ ਪਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਰ੍ਭਾਪਵਤ ਨਹੀਂ 

ਕਰੇਗਾ।  
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ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ/ਦੀਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?  

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਪਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨ ੰ  ਅਨੁਭਵ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਪਦੱਤੀ ਗਈ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ੍ਰਚ ੇਪਵਚ ਪਦੱਤੀ ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨ ੰ  ੍ੜ੍ਹ ਲੈਂਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਿ ੇ

ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਪਵਚ ਪਦਲਚਸ੍ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ੍ਾਤਰ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਕ ਸੰਖੇ੍ ਆਨਲਾਇਨ 

ਫਾਰਮ  ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ।  ਿੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ ਦੀ ਉ੍ਲਬੱਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਾਂ ਇਸਦੀ ਬਿਾਏ ਸਾਨ ੰ  ਕਾੱਲ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ ੰ  ੍ੰਨਾ 12 ਉੱ੍ਰ ਪਦੱਤ ੇਸੰ੍ਰਕ ਵੇਰਪਵਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
  

ਸੂਵਚਤ ਸਵਹਮਤੀ 

ਿੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦ ੇਹਾਂ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਿਐਨ ਪਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ੍ਾਤਰਤਾ ਰੱਖਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਨਲਾਇਨ ਿਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ਨੋ 

ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਸਪਹਮਤੀ ਫਾਰਮ  ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਹਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਫਾਰਮ ਨ ੰ  ਪਕਸ ਤਰਹਾਂ ਭਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰ੍ਦਾਨ 

ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣ ਿਾਓਗੇ ਪਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ੍ਣੀ ਸ ਪਚਤ ਸਪਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇਕ 

ਕਾ੍ੀ ਨ ੰ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤ ੇਆ੍ਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੋਗੇ।  
  

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਰਸ਼ਨੋਤਰੀ 

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਕ ਛੋਟੀ ਰ੍ਸ਼ਨੋਤਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਪਕਹਾ ਿਾਵੇਗਾ ਪਿਸ ਪਵਚ ਤੁਹਾਡ ੇਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ 

ਅਨੁਭਵ ਕੀਤ ੇਿਾ ਰਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰ੍ਰਕ ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਪਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ੍ਤਾ ਅਤ ੇ

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਟਰਾਇਲ ਪਵਚਲੇ ਪਕਸੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 

ਕਹਾਂਗੇ। ਿੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਵਅਕਤੀ ਮੌਿ ਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਗੀਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਆਹੁਤਾ ਸਾਥੀ, 

ਦੋਸਤ ਿਾਂ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿਸਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਰ੍ਾ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰ੍ਰਕ 

ਕਰਾਂਗ ੇਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰ੍ਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਇਲ ਦਾ 

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੋਈ ਅਪਿਹਾ ਪਵਅਕਤੀ ਹੈ ਪਿਸਨ ੰ  ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਦ ੇਹੋ ਪਕ ਉਹ ਅਪਿਐਨ ਦੇ ਪਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਪਹਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬੱਸ ਤੁਹਾਡ ੇਪਨਯਮਤ ਸੰ੍ਰਕ ਪਵਚ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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ਆਪਣੇ ਜੀ ਪੀ (GP) ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੁੱ ਗਣ ਦੇਣਾ 

ਇਕ ਵਾਰ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ ਪਚਤ ਸਪਹਮਤੀ ਅਤ ੇਹੋਰ ਰ੍ਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ   ੍ਰਾ ਕਰ ਪਲਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਇਟ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤ ੇ

ਤੁਹਾਡ ੇਿੀ ੍ੀ (GP) ਨ ੰ  ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸ ਪਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦ ੇ 

ਬਾਅਦ ਇਕ ੍ਾਤਰਤਾ ਰ੍ਾ੍ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰ੍ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਪਕ ਇਸਦ ੇਹੋਰ ਪਚਪਕਤਸਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ 

ਹਨ ਪਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਭਾਗ ਪਕਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਿੇ ਸਾਨ ੰ  ਇਹ ੍ਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦ ੇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਈਮੇਲ ਿਾਂ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸ ਪਚਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਿ ੇ

ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਪਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਕੰਪ੍ਊਟਰ ਰ੍ਣਾਲੀ ਸਾਨ ੰ  ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਪਕਹੜ੍ ੇਸਮ ਹ 

ਪਵਚ ਹੋਵੋਗ,ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਬੇਤਰਤੀਬ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਵਚ ਪਦੱਤੀ ਗਈ 

ਹੈ।  
 

ਬੇਤਰਤੀਬ ਬਣਾਉਣਾ 

ਰ੍ਪਕਰਆ ਦਾ ਅੰਤਮ ਪਹੱਸਾ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦੱਸੇਗਾ ਪਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ (ਪਿਸ ਪਵਚ ਿੇ ਉ੍ਲਬੱਿ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਕ ਸਵੈਬ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ) ਨ ੰ  ਰ੍ਾ੍ਤ ਕਰੋਗੇ ਿਾਂ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਟਰਾਇਲ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ਼ (ਪਿਸ ਪਵਚ ਿੇ ਉ੍ਲਬੱਿ ਹੋਏ ਤਾਂ 

ਇਕ ਸਵੈਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ) ਰ੍ਾ੍ਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਾਡੀ ਕੰਪ੍ਊਟਰ ਰ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਤੇਰਤੀਬੇ ਤਰੀਕੇ (ਪਿਵੇਂ ਪਕਸੇ 

ਗੀਟੀ ਨ ੰ  ਉਛਾਲ ਕੇ ਸੱੁਟਣਾ) ਨਾਲ ਇਨਹ ਾਂ ਸਮ ਹਾਂ ਪਵਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਿੀ ੍ੀ 

(GP) ਿਾਂ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਪਨਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਪਕਹੜ੍ ੇਸਮ ਹ ਪਵਚ ਹੋਵੋਗੇ।  

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੋਈ ਈਮੇਲ ਿਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾੱਲ ਰ੍ਾ੍ਤ ਕਰੋਗ ੇਪਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਕਸ ਸਮ ਹ ਦੇ ਪਵਚ ੍ਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ; ਤੁਹਾਡਾ 

ਿੀ ੍ੀ (GP) ਅਤ ੇਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਵੀ ਇਸ ਈਮੇਲ ਨ ੰ  ਰ੍ਾ੍ਤ ਕਰਨਗੇ। 
  

ਸਿੈਬ 

ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਪਕ ਹਰ ਕੋਈ ਿੋ ਟਰਾਇਲ ਪਵਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਨ ੰ  ਕੋਪਵਡ-19 ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਈ 

ਸਵੈਬ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।   ਇਹ ਨੱਕ ਅਤ/ੇਿਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਸਵੈਬ ਹੋਏਗਾ। ਿ ੇਸਾਡ ੇਕੋਲ ਸਵੈਬਜ਼ ਉ੍ਲਬੱਿ 

ਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਅਤ ੇਪਫਰ 5 ਪਦਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵੈਬ ਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗ।ੇ  
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ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਪਵਚ ਸਵੈਬਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਕ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਪਰਆਂ ਨ ੰ  ਸਵੈਬ ਿਾਂਚਾਂ ਦੀ ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਿੋ ਟਰਾਇਲ ਪਵਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦ ੇਹਨ।  ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਵੈਬ ਦੀ ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਹਦਾਇਤਾਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ ਪਕ ਸਵੈਬ ਪਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਪਦਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ੍ਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਮ ਨਾ ਪਕਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦ ੇ

ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਕ ਸਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪਲਫ਼ਾਪਫ਼ਆਂ ਦੇ ਪਵਚ ਨਮ ਪਨਆਂ ਨ ੰ  ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਕਵੇਂ 
ਭੇਿਣਾ ਹੈ।  ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਬ ਨ ੰ  ੍ੋਸਟ ਬਾਕਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ੍ਹੰੁਚਾ ਸਕਦ ੇਤਾਂ ਇਸਨ ੰ  ਇਕ ਫਪਰੱਿ ਪਵਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਅਤ ੇਿਦੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਇਸਨ ੰ  ਭੇਿ ਸਕਦ ੇਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨ ੰ  ਭੇਿ ਦੇਵੋ।  
 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ੍ੈਪਕੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਪਦਆਂ ੍ਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ (Public Health 

England) ਿਾਂ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸਰਪਵਸ ਨ ੰ  ਸਵੈਬ ਭੇਿਣ ਲਈ ਪਕਹਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਸਵੈਬ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ 

ਦੱਸਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੋਪਵਡ-19 ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤ ੇਨਤੀਪਿਆ ਂਨ ੰ  ਤੁਹਾਡ ੇਿੀ ੍ੀ (GP)  ਕੋਲ ਭੇਪਿਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਕੋਪਵਡ-

19 ਦੇ ਸਵੈਬ ਨਤੀਪਿਆ ਂਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨ ਗੇਪਟਵ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੈਬ ਦੇ ਨਤੀਿੇ 

ਨ ਗੇਪਟਵ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਫਰ ਵੀ ਕੋਪਵਡ-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਸਲਾਹ ਪਦੰਦ ੇਹਾਂ ਪਕ ਤੁਸੀਂ 

ਨਤੀਪਿਆ ਂਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਪਬਨਾਂ ਦਵਾਈ ਿਾਰੀ ਰੱਖੋ। ੍ਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ (੍ੀ ਐਚ ਈ) (Public Health England, 

PHE) ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਮੰਜ਼ ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰ੍ਪਕਰਆਵਾਂ ਦੀ ੍ਾਲਣਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਮ ਪਨਆਂ ਨ ੰ  5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

 

ਖ ਨ ਦੀ ਿਾਂਚ 

ਅਸੀਂ ਅਪਿਐਨ ਪਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸਮਾ੍ਤ ਹੋ ਿਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰ੍ਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਹਮਤੀ ਦੇਣ 

ਲਈ ਵੀ ਕਪਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿ ੋਕੋਪਵਡ-19 ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਈ ਖ ਨ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਟਰਾਇਲ ਪਵਚ 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਖ ਨ ਦੀ ਿਾਂਚ ਲਈ ਸੰ੍ਰਕ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਲਈ ਸਪਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 

ਲਈ ਸਪਹਮਤ ਹੋਵੋ ਪਕ ਅਸੀਂ ਤਹੁਾਨ ੰ  ਖ ਨ ਦੀ ਿਾਂਚ ਲਈ ਕਪਹ ਸਕਦ ੇਹਾਂ, ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦ ੇਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ 

ਕਪਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।   

 

ਟਰਾਇਲ ਿਾਲਾ ਇਲਾਜ਼ 

ਿੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਟਰਾਇਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਚੁਪਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਤੁਹਾਨ ੰ  

੍ੁਹੰਚਾਏ ਿਾਣ ਲਈ ਰ੍ਬੰਿ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਿਾਂ ਸਥਾਨਕ ਿੀ ੍ੀ (GP) ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਰ੍ਾ੍ਤ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹੋ/ ਰ੍ਾ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਸੇ ਪਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਨਾਮਾਂਪਕਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰ੍ਾ੍ਤ ਕਰੋਗ ੇ
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ਪਕ ਇਸਨ ੰ  ਪਕਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤਹੁਾਨ ੰ  ਟੈਕਸਟ ਿਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਾੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਰ੍ਾ੍ਤੀ 

ਬਾਰੇ ਸ ਪਚਤ ਕਰਨਾ ੍ਵੇਗਾ। ਿੇ ਅਪਿਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪਵਗੜ੍ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਪਿਐਨ ਟੀਮ ਨਾਲ 

ਸੰ੍ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਆ੍ਣ ੇਿੀ ੍ੀ (GP) ਿਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿ ੋਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਉ੍ਲਬੱਿ ਹਨ, ਨਾਲ 

ਸੰ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਫਾਲੋ-ਅੁੱ ਪ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡ ੇਟਰਾਇਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਪਦਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡ ੇਲੱਛਣਾਂ ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਪਕਸ ਤਰਹਾਂ ਮਪਹਸ ਸ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਦੇ 

ਸਬੰਿ ਪਵਚ ਰ੍ਸ਼ਨਾਂ ਨ ੰ   ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡ ੇਤੋਂ ਇਕ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਰ੍ਾ੍ਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਇਕ ਆਨਲਾਇਨ 

ਡਾਇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਿੇ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡ ੇਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਆਨਲਾਇਨ ਉੱਤਰਾਂ ਨ ੰ  ਰ੍ਾ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 

ਫਾਲੋ ਅੱ੍ ਅਵਿੀ ਦੇ 2, 7, 14 ਅਤੇ 28 ਪਦਨ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਟੈਕਸਟ ਭੇਿਣਗ ੇਿਾਂ ਟਲੈੀਫ਼ੋਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨ ੰ  ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱ੍ਰ 

ਰ੍ਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਖੇ੍ ਸੈੈੱਟ ੍ੱੁਛਣਗੇ।  
  

ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 

ਿੇ 28 ਪਦਨ ਦੀ ਫਾਲੋ ਅੱ੍ ਅਵਿੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਸ੍ਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡ ੇਲਈ ਇਹ 

ਿਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵ  ੍ਰਨ ਹੈ। ਸਾਨ ੰ  ਇਹ ਿਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ ਪਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨ ੰ  ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਕ ਕਾਰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਦ ਿ ੇਪਸਹਤ ੍ੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆ੍ਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦ ੇਹੋ ਪਕ ਤੁਸੀਂ 

ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਪਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ  ੍ਰਨ ਹੈ ਪਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਵਅਕਤੀ ਇਹ 

ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਿਐਨ ਪਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿੋ ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹਸ੍ਤਾਲ ਪਵਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਉਹ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਪਦੱਤ ੇਵੇਰਪਵਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨ ੰ  ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ। 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਪਚਪਕਤਸਕ ਪਰਕਾਰਡਾਂ ਅਤ ੇਸੈਂਟਰਲ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਰਪਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤ ੇਡਾਟਾਬੇਸਾਂ (ਐਨ ਐਚ ਐਸ 

ਪਡਿੀਟਲ (NHS Digital), ੍ਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤ ੇਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਅਤ ੇਅਣ ਵਾਂਪਸ਼ਕ ਅਤ ੇਹੋਰ ਖੋਿ 

ਸਬੰਿੀ ਡਾਟਾ ਬੇਸ, ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਨਮ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ) ਪਵਚ ਤੁਹਾਡ ੇਬਾਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਵੀ ੍ਹੰੁਚ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 
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ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਲੋਅ ਚਾਰਟ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ੍ਣੀ ਰ੍ੈਕਪਟਸ ਤੋਂ ਇਸ ਰ੍ਤੀਭਾਗੀ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦ ੇਪਲੰਕ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ 

ਿਾਂ ੍ੱਤਰ ਰ੍ਾ੍ਤ ਕਰੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਪਕਸੇ ਹੋਰ ਰ੍ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੱਪਸਆ 

ਿਾਵੇ, ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਦੱਪਸਆ ਿਾਵੇ ਿਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਵਰੇਿ 

ਕਾਰਨ ਿਾਗਰ ਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਨਲਾਇਨ ਫਾਰਮ ਪਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸ ਪਚਤ ਕੀਤਾ 

ਪਗਆ ਹੈ, ਉਸਨ ੰ  ਭਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ ੰ  ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਪਵਚ ਪਦਲਚਸ੍ੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਾਰਮ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦ ੇਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰ੍ਸ਼ਨ ੍ੱੁਛੇਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ 

ਸਪਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਨ ੰ  ਵੀ  ੍ਰਾ ਕਰੋਗੇ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। 

ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਰ੍ਾ੍ਤ ਕਲੀਪਨਕਲ ਅਮਲੇ ਨ ੰ  ਇਹ ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ ਪਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  

ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਚਪਕਤਸਕ ਸਮੱਪਸਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੀ ਕੰਪ੍ਊਟਰ ਰ੍ਣਾਲੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਬੇਤਰਤੀਬ ਤਰੀਕ ੇ(ਪਿਵੇਂ ਪਕਸੇ ਗੀਟੀ ਨ ੰ  ਉਛਾਲ ਦੇ 

ਸੱੁਟਣਾ) ਨਾਲ ਇਨਹ ਾਂ ਪਵਚੋਂ ਇਕ ਰ੍ਾ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਨਰਿਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। 

•  ਪਿਸ ਤਰਹਾਂ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਦੁਆਰਾ ਦੱਪਸਆ ਪਗਆ ਹੈ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਵਾਲਾ 

ਇਲਾਜ਼ ਿਾਂ 

•  ਪਿਸ ਤਰਹਾਂ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਦੁਆਰਾ ਦੱਪਸਆ ਪਗਆ ਹੈ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ  

ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿੀ ੍ੀ (GP) ਿਾਂ ਟਰਾਇਲ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਇਹ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਕਹੜ੍ਾ 

ਸਮ ਹ ਪਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 
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ਫਾਲੋ-ਅੁੱ ਪ 

ਿੇ ਇਹ ਉ੍ਲਬੱਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਕ ਸਵੈਬ ਪਕੱਟ ਰ੍ਾ੍ਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ 

ਪਮਲਣਗੀਆਂ ਪਕ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਤ ੇਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤ ੇ5 ਪਦਨ ਨ ੰ  ਖੁਦ ਦਾ ਨਮ ਨਾ ਪਕਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਕ ਨਮ ਨੇ ਨ ੰ  ਰ੍ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਪਵਚ ਪਕਵੇਂ ਭੇਿਣਾ ਹੈ।  ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਟਰਾਇਲ 

ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਮ ਹ ਪਵਚ ਭੇਿ ਪਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਕ ਡਰੱਗ ਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਿੋ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਦਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਪਗਣਤੀ ਲਈ ਲੈਣ ਲਈ ਪਕਹਾ ਿਾਵੇਗਾ। 

ਤੁਹਾਨ ੰ  28 ਪਦਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਰ੍ਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਇਨ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਕਹਾ ਿਾਵੇਗਾ ਪਿਸ ਪਵਚ 

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਪਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਲੱਛਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸ ਤਰਹਾਂ ਮਪਹਸ ਸ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ੇਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਆਨਲਾਇਨ  ੍ਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ, ਿੇ ਅਸੀਂ 

ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਰ੍ਾ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਰ੍ਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਯਾਦ 

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਫਾਲੋ ਅੱ੍ ਦੀ ਅਵਿੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪਕ ਤੁਸੀਂ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 

ਪਵਅਕਤੀ ਸਾਨ ੰ  ਤਾਂ ਸ ਪਚਤ ਕਰੇ ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹਸ੍ਤਾਲ ਪਵਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਵਿਕਲਪਕ ਫਾਲੋ-ਅੁੱ ਪ 

 

ਅਸੀਂ ਮੁੱ ਖ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮ ਹ ਦੀ ਇੰਟਰਪਵਊ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
ਇਹ ਪਵਕਲ੍ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਉੱਤ ੇਇਸਦੀ ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਪਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਿ ਟੀਮ 

ਦੁਆਰਾ ਸੰ੍ਰਕ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਸਪਹਮਤ ਹੋ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰ੍ਰਕ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਸਪਹਮਤ ਹੋ ਤਾਂ 
ਅਪਿਐਨ ਟੀਮ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਪਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਪਵਊ ਦੇ ਵੇਰਪਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ੍ਰਕ 

ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਨਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਿੇ ਢੁੱ ਕਵੀਂ ਿਾਂਚ ਉ੍ਲੱਬਿ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਪਵਡ-19 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਨ ੰ  ਖ ਨ ਦੇ ਨਮ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 
੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਾਂਚਣ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਇਹ ਪਵਕਲ੍ਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਉੱ੍ਰ ਇਹ ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੋਗੇ ਪਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਿ 

ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰ੍ਰਕ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਸਪਹਮਤ ਹੋ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰ੍ਰਕ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਸਪਹਮਤ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਖੋਿ ਟੀਮ ਅਪਿਐਨ ਦੇ ੍ ਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਪਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ ਨ ਦੀ ਿਾਂਚ ਦੇ ਵੇਰਪਵਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੰ  
ਸੰ੍ਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਪਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਨਰਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖ ਨ ਦੀ ਿਾਂਚ ਪਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ 
ਿਾਂ ਨਹੀਂ।  ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਖ ਨ ਦਾ ਨਮ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਪਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਭਾਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਗੌਣ ਪਰਭਾਿ ਵਕਹੜੇ ਹਨ? 

ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀਆਂ ਿਾ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ, ਪਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੌਣ ਰ੍ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ।  
 

ਹਰੇਕ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਆਮ ਗੌਣ ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦ ੇਵੇਰਪਵਆਂ ਲਈ ਪਕਰ੍ਾ ਕਰਕੇ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਨ ੰ  ਦੇਖੋ।  
ਤੁਸੀਂ ਆ੍ਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਇਰੀ ਪਵਚ ਸਾਨ ੰ  ਇਹ ਦੱਸਣ ਦ ੇਸਮਰੱਥ ਹੋਵੋਗੇ ਪਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਪਵਚੋਂ ਪਕਸੇ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਦ ੇਸੰਭਾਿਤ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ? 

ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਪਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਪਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ੍ਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗ ੇਪਕ ਅਸੀਂ ਕੋਪਵਡ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ਼ 

ਪਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਪਵਚ ਵਾਿਾ ਪਕਸ ਤਰਹਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਕ ਿਦੋਂ ਲੋਕ ਪਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ 

ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਅਵਿੀ ਿਾਂ ਤੀਬਰਤਾ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਰੇ ਿਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਪਕ ਸਾਰੇ ਰ੍ਤੀਭਾਗੀ ਇਕ ਸਵੈਬ (ਦੁਨੀਆ 

ਭਰ ਪਵਚਲੀ ਉ੍ਲਬੱਿਤਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ) ਰ੍ਾ੍ਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਦੱਪਸਆ ਿਾਵੇਗਾ ਪਕ ਕੋਪਵਡ-19 ਦੇ ਲਈ 

ਸਵੈਬ ੍ਾਜ਼ੀਪਟਵ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਉੱ੍ਰ ਬੋਝ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ।  ੍ਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ 

ਮੱੁਪਦਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 
  

ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ ਪਕ ਕੀ ਟਰਾਇਲ ਪਵਚਲੇ ਇਲਾਜ਼ ਕੋਪਵਡ-19 ਦੇ ਪਵਰੱੁਿ ਰ੍ਭਾਵੀ ਹਨ।  ਟਰਾਇਲ ਨ ੰ  

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਪਕ ਨਤੀਿੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ੍ਰਖੇ ਿਾਣਗ,ੇ ਸਗੋਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

੍ਰਖੇ ਿਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਪਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡ ੇ ਕੋਲ, ਸਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਿਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਰ੍ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਉ੍ਲਬੱਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ।   

  

ਪਕਉਂਪਕ ਅਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਨ ੰ  ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਕ ਨਤੀਪਿਆਂ ਨ ੰ  ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ੍ਰਪਖਆ ਿਾਵੇਗਾ, 

ਪਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨ ੰ  ਇਹ ੍ਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਕ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਪਜ਼ਆਦਾ ਰ੍ਭਾਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਿਐਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਰ੍ਭਾਵੀ 

ਤਰੀਕੇ ਨ ੰ  ਪਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵਾਂਗੇ।  ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਇਲ ਪਵਚਲੇ ਪਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਖਰਚੀਲੇ 

ਟਰਾਇਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ਼ ਨ ੰ  ਰ੍ਾ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ।  ਿੇ ਇਹ ੍ਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਪਕ ਸਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਿਾਂਚ 

ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ੍ਪਹਲੀ ਡਰੱਗ ਆਮ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਰ੍ਭਾਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰੱਗ, ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਪਵਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ 
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ਮਾਨਕ ਬਣ ਿਾਵੇਗੀ, ਅਤ ੇਟਰਾਇਲ ਪਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇਸਦ ੇਪਵਰੱੁਿ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ 

ਿਾਵੇਗੀ।  

 

ਜੇ ਮੈਂ ਟਰਾਇਲ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੁੱ ਖਣਾ/ਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਪਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਬਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਪਸਆਂ ਇਸ ਪਵਚੋਂ ਹੱਟ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਇਸ 

ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਵਰਪਤਆ ਿਾਵੇਗਾ।  

ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਅਤ ੇ੍ਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ (Public Health England) ਨ ੰ  ਭੇਿੇ ਗਏ ਸਵੈਬ ਦੇ 

ਨਮ ਨੇ ਉੱ੍ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਇਸਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਕ ਰ੍ਪਕਰਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ੍ੰਿ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ 

ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਪਵਚੋਂ ਹੱਟਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ੍ੰਨਾ 12 ਉੱ੍ਰ ਪਦੱਤੇ ਸੰ੍ਰਕ ਵੇਰਪਵਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ 

ਨਾਲ ਸੰ੍ਰਕ ਕਰੋ। ਟਰਾਇਲ ਪਵਚੋਂ ਹੱਟਣ ਦਾ ਪਨਰਣਾ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਤੋਂ ਰ੍ਾ੍ਤ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਨ ੰ  ਪਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਿਾਂ ਭਪਵੱਖ ਪਵਚ ਰ੍ਭਾਪਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।  
  

ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ 

ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤਹੁਾਨ ੰ  £20 ਦੇ ਮੱੁਲ ਦੇ ਪਗਫ਼ਟ ਵਾਊਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾ੍ਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।  ਤੁਹਾਡੀ 

ਫਾਲੋ ਅੱ੍ ਅਵਿੀ ਦੀ ਸਮਾ੍ਤੀ ਤੇ, ਿਦੋਂ ਸਾਨ ੰ  ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ  ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੀ ਰ੍ਾ੍ਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ 

ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਊਚਰ ਰ੍ਾ੍ਤ ਕਰੋਗੇ।   

ਜੇ ਵਕਸ ੇਤਰਹਾਂ ਦੀਆ ਂਸਮੁੱ ਵਸਆਿਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 

ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਰ੍ਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਪਕਰ੍ਾ ਕਰਕੇ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰ੍ਰਕ ਕਰੋ (ਸੰ੍ਰਕ 

ਵੇਰਪਵਆਂ ਲਈ ੍ੰਨਾ 12 ਦੇਖੋ)।  
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ਇਕ ਰ੍ਾਯੋਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯ ਨੀਵਰਪਸਟੀ ਆਫ਼ ਆਕਸਫੋਰਡ (University of Oxford) ਕੋਲ, ਉਸ ਅਸੰਭਵ ਹਾਲਤ ਿਦੋਂ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਪਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਪਸੱਿੇ ਨਤੀਿੇ ਵੱਿੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ੈ੍ਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਲਈ ਢੁੱ ਕਵਾਂ ਬੀਮਾ 

ਮੌਿ ਦ ਹੈ।  

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਪਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ੍ਹੰੁਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਾਂ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ, ਿਾਂ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 

ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਪਕਸੇ ਵੀ ੍ੱਖ ਬਾਰੇ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਨ ੰ  
principle@phc.ox.ac.uk  ਿਾਂ 0800 138 0880 ਉੱਤੇ ਸੰ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਕਲੀਪਨਕਲ 

ਟਰਾਇਲਜ਼ ਐਡਂ ਪਰਸਰਚ ਗਵਰਨੈਂ ਸ (ਸੀ ਟੀ ਆਰ ਿੀ) (Oxford Clinical Trials and Research Governance, 

CTRG) ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ 01865 616480 ਉੱਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਿਾਂ ਸੀ ਟੀ ਆਰ ਿੀ (CTRG) ਦੇ ਮੱੁਖੀ ਨ ੰ  ਇੱਥ ੇਈਮੇਲ 

ਭੇਿ ਸਕਦ ੇਹੋ ctrg@admin.ox.ac.uk 

  

ਮੇਰ ੇਡਾਟਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?  

ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਪਖਆ ਦੇ ਪਨਯਮ ਮੰਗ ਕਰਦ ੇਹਨ ਪਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਆਿਾਰ 

ਦੱਸੀਏ।  ਖੋਿ ਦੇ ਕੇਸ ਪਵਚ, ਇਹ ਆਿਾਰ 'ਿਨਤਕ ਪਹੱਤ ਪਵਚ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਕਾਰਿ' ਹੈ। ਯ ਨੀਵਰਪਸਟੀ ਆਫ਼ ਆਕਸਫੋਰਡ 

(University of Oxford) ਡਾਟਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ  ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ 
ਵਰਤਣ ਲਈ ਪਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।   
  

ਯ ਨੀਵਰਪਸਟੀ ਆਫ਼ ਆਕਸਫੋਰਡ (University of Oxford), ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਰ੍ਾਯੋਿਕ ਆਪਡਟਰਜ਼ ਅਤ ੇਮੈਡੀਸਨਜ਼ 

ਐਡਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਰ੍ੋਡਕਟਸ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (Medicines and Health Care Products Regulatory 

Authority) ਨ ੰ  ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਮਾਨੀਟਪਰੰਗ ਅਤ/ੇਿਾਂ ਆਪਡਟ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ੍ਹੰੁਚ ਪਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਿੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ ਪਕ ਖੋਿ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।  

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਪਚਪਕਤਸਕ ਪਰਕਾਰਡਾਂ ਅਤ ੇਸੈਂਟਰਲ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਰਪਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤ ੇ

ਡਾਟਾਬੇਸਾਂ (ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਪਡਿੀਟਲ (NHS Digital), ੍ਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ (Public Health England) ਅਤ ੇ

ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਅਤ ੇਅਣ ਵਾਂਪਸ਼ਕ ਅਤ ੇਹੋਰ ਖੋਿ ਸਬੰਿੀ ਡਾਟਾ ਬੇਸ, ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਨਮ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ 

ਹਨ) ਤੋਂ ਰ੍ਾ੍ਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੇ ਅਤ ੇਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਪਨਊਨਤਮ 

mailto:ctrg@admin.ox.ac.uk
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ਪਵਅਕਤੀਗਤ-੍ਛਾਣਯੋਗ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਬਾਰੇ ੍ਛਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਟਰਾਇਲ 

ਦੀ ਸਮਾ੍ਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਵਚ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦ ੇਪਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਖੋਿ ਸਬੰਿੀ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪਿਵੇਂ ਪਕ ਸਪਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਿਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਯ ਨੀਵਰਪਸਟੀ ਆਫ਼ ਆਕਸਫੋਰਡ (University of 

Oxford) ਦੁਆਰਾ ਅਪਿਐਨ ਦੀ ਸਮਾ੍ਤੀ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਰ ੍ ਪਵਚ ਰੱਪਖਆ ਿਾਵੇਗਾ। 

ਬੈਰੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ (Berry Consultants), ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਪਖਅਕੀ ਪਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ 

ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨ ੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੰ੍ਨੀ ਯ  ਐਸ ਏ 

(USA) ਪਵਚ ਅਿਾਰਤ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਰ੍ਪਕਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਵੀ ੍ਛਾਣਯੋਗ ਅੰਕੜ੍ ੇਨਹੀਂ ਪਦੱਤੇ ਿਾਣਗੇ। 

ਉਹ ਡਾਟਾ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਆ੍ਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਪਵਚ  ੍ਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨ ੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਇਲ ਕਾਲਿ 

ਆਫ਼ ਿਨਰਲ ਰ੍ੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਪਰਸਰਚ ਸਰਵੇਲੈਂਸ (Royal College of General Practitioners Research 

Surveillance Centre) ਸੈਂਟਰ ਨ ੰ  ਵਰਪਤਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਤਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਡਾਟਾ ਪਵਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ੍ਛਾਣ ਨਾਲ 

ਸਬੰਿਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ ਅਤ ੇ ੍ੀ ਸੀ-ਸੀ ਟੀ ਯ  ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨੈਂ ਸ (PC-CTU Information 

Governance) ਨੀਤੀਆਂ ਅਤ ੇਿੀ ਡੀ ੍ੀ ਆਰ (GDPR) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯ ਨੀਵਰਪਸਟੀ ਆਫ਼ ਆਕਸਫੋਰਡ (University of 

Oxford) ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਡਾਟਾ ਨ ੰ  ਕੇਵਲ ਉਸ ਅਵਿੀ ਲਈ ਰੱਪਖਆ ਿਾਵੇਗਾ ਪਿਸ ਅਵਿੀ ਲਈ 

ਇਸਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਿਾਰ ਤੇ ਸਮੀਪਖਆ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।  
 

ਿੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਟਰਾਇਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕ ਰੀਅਰ ਿਾਂ ਹੋਮ ਪਡਲਵਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਤਾਂ 

ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤ ੇ੍ਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੰ੍ਨੀਆਂ ਿੀ ਡੀ ੍ੀ ਆਰ (GDPR) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਤੁਹਾਡ ੇਅੰਕਪੜ੍ਆਂ ਨ ੰ  ਵਰਤਣਗੀਆਂ ਅਤ ੇਸਟੋਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। 
ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਪਖਆ ਦੇ ਪਨਯਮ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆ੍ਣੇ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ ਅਤ ੇਇਸਨ ੰ  ਪਕਵੇਂ ਵਰਪਤਆ ਿਾਵੇਗਾ ਬਾਰੇ ਪਨਯੰਤਰਣ 

ਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ।  ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਿ ਪਵਚ ਆ੍ਣੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਵਰਤ ੇਿਾਣ ਦਣੇ ਲਈ ਸਪਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖੋਿ ਦੇ 

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤ ੇਸਟੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਪਵਚੋਂ ਕੁਝ ਅਪਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

ਤੁਹਾਡ ੇ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸਬੰਿ ਪਵਚ ਤੁਹਾਡ ੇ ਅਪਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਉ੍ਲਬੱਿ ਹੈ: 

https://compliance.web.ox.ac.uk/individual-rights 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਪਕਸ ਤਰਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਤੁਸੀਂ ਇੱਥ ੇਸੰ੍ਰਕ ਕਰਕੇ ੍ਤਾ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹੋ principle@phc.ox.ac.uk  

https://compliance.web.ox.ac.uk/individual-rights
mailto:principle@phc.ox.ac.uk
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ਜੇ ਅਵਧਐਨ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਢੁੁੱ ਕਿੀਂ ਨਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬੁੱ ਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 

ਕੁਝ ਵਾਰ ਖੋਿ ੍ ਰੋਿੈਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਇਲਾਜ਼ ਪਿਸ ਦਾ ਅਪਿਐਨ ਕੀਤਾ ਿਾ ਪਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉ੍ਲਬੱਿ 

ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਜੇ ਅਵਜਹਾ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਦੁੱ ਸੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ 

ਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹ ੋਜਾਂ ਨਹੀਂ।  

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਪਹਣਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਨਰਣਾ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਕ ਅ੍ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸਪਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦਸਤਖਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਹਾ ਿਾਵੇਗਾ।  

 

ਟਰਾਇਲ ਦ ੇਨਤੀਵਜਆ ਂਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ? 

ਨਤੀਪਿਆ ਂਨ ੰ  ਸਾਇੰਟੀਪਫਕ ਿਰਨਲਾਂ ਪਵਚ ਰ੍ਕਾਪਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ, ਸਾਇੰਟੀਪਫਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਪਵਚ ਰ੍ਸਤੁਤ ਕੀਤਾ 
ਿਾਵੇਗਾ, ਅਤ ੇਆਕਸਫੋਰਡ ਯ ਨੀਵਰਪਸਟੀ (Oxford University) ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਰ੍ਕਾਪਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਪਕਸੇ ਵੀ 
ਪਰ੍ੋਰਟ, ਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਿਾਂ ਰ੍ਸਤੁਤੀ ਪਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ੍ਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ੍ੈਦਾ ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ ਪਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਰ੍ਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾ੍ੀਆਂ ਰ੍ਾ੍ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਪਕਰ੍ਾ ਕਰਕੇ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰ੍ਰਕ 

ਕਰੋ (ਵੇਰਵੇ ੍ੰਨਾ 12 ਉੱ੍ਰ ਹਨ)। 

ਖੋਜ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਫੰਵਡੰਗ ਕੋਣ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ? 

ਫੰਪਡੰਗ ਨ ੰ  ਯ  ਕੇ ਪਰਸਰਚ ਐਡਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (UK Research and Innovation)/ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਸਰਚ ਕਾਊਂਪਸਲ (Medical 

Research Council) ਦੁਆਰਾ ਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ।  ਯ ਨੀਵਰਪਸਟੀ ਆਫ਼ ਆਕਸਫੋਰਡ (University of Oxford) ਦੇ 

ਰ੍ਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਕਲੀਪਨਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਯ ਪਨਟ (Primary Care Clinical Trials Unit) ਪਵਖੇ ਪ ਰ੍ੰ ਸੀ੍ਲ ਸਥਾਪ੍ਤ 

ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। 

ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਵਕਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? 

ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਪਵਚ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਖੋਿ ਦੀ ਪਨਗਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਦਾਨਾ ਸਮ ਹ ਪਿਸਨ ੰ  ਪਰਸਰਚ 
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ਐਪਥਕਸ ਕਮੇਟੀ (ਆਰ ਈ ਸੀ) (Research Ethics Committee, REC) ਕਪਹੰਦ ੇਹਨ, ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।  ਆਰ 

ਈ ਸੀ (REC) ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਪਖਆ, ਅਪਿਕਾਰਾਂ, ਭਲਾਈ ਅਤ ੇਮਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਪਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਿ ਦ ਹੈ। ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੀ 

ਨ ਪਤਕ ਸਮੀਪਖਆ ਅਤ ੇਸਵੀਪਕਰਤੀ xxx ਪਰਸਰਚ ਐਪਥਕਸ ਕਮੇਟੀ (Research Ethics Committee) ਦੁਆਰਾ ਪਦੱਤੀ 

ਗਈ ਸੀ। 

ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਰ੍ੋਡਕਟਸ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਏਿੰਸੀ (ਐਚ ਐਚ ਆਰ ਏ) (Medicines and 

Healthcare products Regulatory Agency, MHRA) ਤੋਂ ਵੀ ਸਵੀਪਕਰਤੀ ਰ੍ਾ੍ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮ ਐਚ ਆਰ ਏ 

(MHRA), ਯ  ਕੇ (UK) ਪਵਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ੰ  ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚੇ ਨੰੂ ਪੜਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 

ਟਰਾਇਲ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਿਾਦ। 

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੁੱ ਥੇ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
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