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ਬਜ਼ੁਰਗ� ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦ ੇਿਵਰੁੱ ਧ ਦੀਆਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ (ਇਲਾਜ਼�) ਦਾ ਇਕ 

ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਬਣਾਇਆ ਟਰਾਇਲ  
  

ਪ�ਤੀਭਾਗੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚਾ 

ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ, ਬਾਰੇ ਇਲਾਜ਼� ਦੇ ਇਕ ਅਿਧਐਨ, ਿਜਸਨੰੂ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਵਚ ਭਾਗ 

ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵ�ਗੇ। 

 ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਤੁਸ� ਿਨਰਣਾ ਕਰੋ, ਿਕ ਤੁਸ� ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਹ ਸਮਝੋ ਿਕ 

ਅਸ� ਇਹ ਖੋਜ ਿਕ� ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ।  
 ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮ� ਿਦਓ ਅਤੇ  

ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। 

 
ਤੁਸ� ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ� ਨਾਲ, ਦੋਸਤ� ਜ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹ� ਹੈ ਜ� ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱੁਛੋ।  
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ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਕੋਿਵਡ-19 

ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰੁਝਲ� ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਿਬਮਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ ੋ65 ਸਾਲ ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਿਵਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵ� ਵਾਇਰਲ 

ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਿਚਿਕਤਸਕ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੌਿਕਆਂ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਿਜਹੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ਼ ਨਹ� ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਕਲੀਿਨਕਲ ਟਰਾਇਲ� ਿਵਚ 

ਪ�ਭਾਵੀ ਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਏ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਾਗ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਨ� � ਇਲਾਜ਼� ਨੰੂ ਪਛਾਣਦੇ ਹ� ਜ ੋਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਤਨ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ 

ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੰੂ ਘਟਾ�ਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਇਲਾਜ਼ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ 

ਗੌਣ ਪ�ਭਾਵ ਹਨ, ਜ ੋਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸਨੰੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਟਰਾਇਲ 

ਇਸ ਸਮ� ਤੱਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣੂੰ  ਇਲਾਜ਼ ਨਹ� ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਿਕ ਪ�ਭਾਵੀ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਟਰਾਇਲ 

ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਿਵਤ ਇਲਾਜ਼� ਨੰੂ ਪਛਾਣਿਦਆਂ ਉਨ� � ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸ� 

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਇਕ ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਢੱੁਕਵ�, ਸੰਭਾਵੀ ਇਲਾਜ਼� ਦੀ, ਉਨ� � ਦੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣ ਤ� ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ 

ਜ�ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ�। 
ਅਸ� ਉਨ� � ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰ�ਗੇ ਜ ੋਿਕ ਪ�ਿਸੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚ ਕਈ ਂਸਾਲ� ਦੇ ਲਈ 

ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ।  
ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਜਾਣੰੂ ਗੌਣ ਪ�ਭਾਵ� ਦੇ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਦੇਖੋ। 

ਅਸ� ਉਹ ਇਲਾਜ਼ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ� ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਿਜੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ 

ਸਕੇ, ਪ�ਭਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  ਪਰ ਅਸ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹ� ਦੇਣੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦੀ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਬੱਸ ਲੋਕ� ਗੌਣ ਪ�ਭਾਵ� ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਜ਼ੋਖਮ ਿਵਚ ਪਾਏਗੀ।  

ਇਸ ਸਮ� ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਇਨ� � ਡਰੱਗਜ਼ ਨੰੂ ਲੈਣ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਇਨ� � 

ਡਰੱਗਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ� ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਨ।  ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅਸ� ਅਜੇ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਕੀ ਇਹ 

ਡਰੱਗਜ਼ ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਟਰਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤ� ਜ ੋਸਭ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਪ�ਾਵਧਾਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜ�ਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।  
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ਟੀਚਾ  

ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਲਾਗ ਗ�ਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱੁਚ 

ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਚੁਣ�ਦੇ ਇਲਾਜ਼, ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਅਤੇ �ਥੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਅਵਧੀ ਨੰੂ 

ਘਟਾਉਣ, ਲੋਕ� ਨੰੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਿਵਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਲਝਣ� ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।   
  
ਅਸ� ਕੋਿਵਡ-10 ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਲੋਕ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹ�, ਇਨ� � ਿਵਚ� 

ਕੁਝ ਨੰੂ ਟਰਾਇਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਲਾਜ਼ ਿਮਲੇਗਾ ਿਜਸਦੀ ਅਸ� ਜ�ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜ�ਚੀ ਜਾ ਰਹੀ 

ਦਵਾਈ ਦੇ ਿਬਨ� ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਇਲਾਜ਼ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   

ਕੀ ਮ� ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹ�? 

ਅਸ� ਪ�ੀਖਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3000 ਲੋਕ� ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹ�। 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ  ,15  ਿਦਨਾਂ ਤ� ਘੱਟ ਸਮ� ਤ� ਉਨ� � ਲੱਛਣ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-

19 ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਇਕ ਨਵੀ ਂਿਨਰੰਤਰ ਖੰਘ - ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਤੁਸੀ ਂਇਕ ਘੰਟੇ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਲਈ ਖਘੰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਂ24 
ਘੰਿਟਆਂ ਿਵਚ ਿਨਰੰਤਰ ਖਾਂਸੀ ਦੇ 3 ਜਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਕੌੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਸਂੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂ
ਲੱਛਣ ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਉਸ ਤ� ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ)  

• ਅਤੇ/ਜਾ ਂਉਚੱ ਬੁਖਾਰ – ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਿਪੱਠ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਤੇ ਗਰਮ ਮਿਹਸੂਸ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਬੁਖਾਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਹੀ ਂਹੈ)।  
 
ਜਾ ਂ
 

• ਤੁਹਾਡਾ SARS-Co-V2 ਲਾਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜੋ ਿਕ 15 ਤ� ਘੱਟ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ,  ਦੇ ਲਈ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ 
ਟੈਸਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ  ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਹੋ। ਇਨ�ਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਿਵਚ, ਸਾਹ ਦੀ 
ਕਮੀ ਹੋਣਾ, ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਆਮ ਭਾਵਨਾ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਦਸਤ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਬੁਖਾਰ 
ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਨ�ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਂਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 15 ਿਦਨਾ ਂ
ਤ� ਘੱਟ ਸਮ� ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਅਿਧਐਨ ਉਨ�ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਦ ੇਲੱਛਣ ਅਜੇ ਮਜੌੂਦ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਜ ੋਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਉਹ 

ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਰਸਤ ੇਤੇ ਹਨ, ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਭਾਗ ਨਹੀ ਂਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  

ਤ◌ੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 50 ਤ� 64 ਸਾਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ� ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਤਕਲੀਫ਼ 

ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 
• ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਦਵਾਈਆਂ (ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਈ ਸਰੀਰ ਰੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ   

• ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ 
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• ਦਮਾ ਜ� ਫਫੇਿੜਆਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ 

• ਮਧੂਮੇਹ ਿਜਸਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਇੰਸੁਿਲਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਏ 

• ਿਜਗਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ 

• ਸਟਰੋਕ ਜ� ਤੰਤਿਰਕਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆ  

  

ਜ� ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ� 65 ਸਾਲ ਜ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

ਜੇ ਤੁਸ� ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਲੈਣਾ 

ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ?ੈ 
ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਤੁਸ� ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਿਨਰਣਾ 

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਹੁਣ ਜ� ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਪ�ਭਾਿਵਤ 

ਨਹ� ਕਰੇਗਾ।  
 

 

 

 

ਜ ੇਮ� ਭਾਗ ਲ�ਦਾ/ਦੀ ਹ� ਤ� ਕੀ ਹੋਏਗਾ?  

ਜੇ ਤੁਸ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ� ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਿਦੱਤੀ 

ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪਰਚੇ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਸ� ਇਸਨੰੂ ਪੜ� ਲ�ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 

ਜੇ ਤੁਸ� ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪ ਹੋ, ਤ� ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਪਾਤਰ ਹੋ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਸੰਖੇਪ 

ਆਨਲਾਇਨ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹ�ਗੇ।  ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨਹ� ਹੈ ਜ� ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ 

ਸਾਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਤ� ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ ਪੰਨਾ 12 �ਪਰ ਿਦੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹੋ।   

ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ 

ਜੇ ਅਸ� ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਸ� ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਨਲਾਇਨ ਜ� ਟੈਲੀਫ਼ਨੋ 

ਰਾਹ� ਇਕ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰ�� ਭਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ� 
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ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ�� ਤੁਸ� ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ 

ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੋਗੇ।  
  

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ�ਸ਼ਨ� ਤਰੀ 

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਛੋਟੀ ਪ�ਸ਼ਨ� ਤਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 

ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੱਛਣ� ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵ ੇਹੋਣਗੇ। ਅਸ� ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਿਜਵ� ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ 

ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ�ਗੇ। ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਰਾਇਲ ਿਵਚਲੇ ਿਕਸੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵੀ ਕਹ�ਗੇ। ਜ ੇਇਸ ਤਰ�� ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਭਾਗੀਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ 

ਿਵਆਹੁਤਾ ਸਾਥੀ, ਦੋਸਤ ਜ� ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਸ ਸਮ� ਸੰਪਰਕ ਕਰ�ਗੇ ਜਦ� ਅਸ� ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹ� ਹੋਵ�ਗੇ। ਇਸ 

ਕਰਕੇ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ 

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਬੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਯਮਤ 

ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

  

ਆਪਣੇ ਜੀ ਪੀ (GP) ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ 

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਸ� ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ�ਸ਼ਨ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੋਏ ਤ� ਵੈਬਸਾਇਟ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਟੀਮ 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਪੀ (GP) ਨੰੂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰਪੂ ਿਵਚ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਇਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਈਮੇਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਪੀ (GP) 
ਨੰੂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪਾਤਰਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਿਕ 

ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਿਚਿਕਤਸਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀ ਂਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਾਗ ਿਕਉ ਂਨਹੀ ਂਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ◌ੇ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਭਾਗ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦੇ ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਈਮੇਲ ਜ� ਫ਼ਨੋ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਕਰ�ਗੇ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਕੰਿਪਊਟਰ ਪ�ਣਾਲੀ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਹੜੇ 

ਸਮੂਹ ਿਵਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਬੇਤਰਤੀਬ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵਚ 

ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।   

ਬੇਤਰਤੀਬ ਬਣਾਉਣਾ 

ਪ�ਿਕ�ਆ ਦਾ ਅੰਤਮ ਿਹੱਸਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ (ਿਜਸ ਿਵਚ ਜੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਏ ਤ� ਇਕ ਸਵੈਬ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ) ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜ� ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ਼ (ਿਜਸ ਿਵਚ ਜੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਏ ਤ� 

ਇਕ ਸਵੈਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ) ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਕੰਿਪਊਟਰ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤਰੀਕੇ (ਿਜਵ� ਿਕਸੇ 

ਗੀਟੀ ਨੰੂ ਉਛਾਲ ਕੇ ਸੱੁਟਣਾ) ਨਾਲ ਇਨ� � ਸਮੂਹ� ਿਵਚ� ਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਤ� ਤੁਸ�, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਪੀ 

(GP) ਜ� ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਹੜੇ ਸਮੂਹ ਿਵਚ ਹੋਵੋਗੇ।  ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੋਈ ਈਮੇਲ ਜ� ਫ਼ੋਨ ਕਾੱਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ; ਤੁਹਾਡਾ 

ਜੀ ਪੀ (GP) ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਵੀ ਇਸ ਈਮੇਲ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। 
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ਸਵੈਬ 

ਅਸ� ਆਸ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਜ ੋਟਰਾਇਲ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਅਸ� ਉਸਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਈ 

ਸਵੈਬ ਟੈਸਟ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕ�ਗੇ।   ਇਹ ਨੱਕ ਅਤੇ/ਜ� ਗਲੇ ਦੇ ਸਵੈਬ ਹੋਏਗਾ। ਜ ੇਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੈਬਜ਼ ਉਪਲਬੱਧ 

ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਿਫਰ 5 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵੈਬ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਹ�ਗੇ।   
ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਿਵਚ ਸਵੈਬਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਉਨ� � ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਸਵੈਬ ਜ�ਚ� ਦੀ 

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜ ੋਟਰਾਇਲ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲ�ਦੇ ਹਨ।  ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਸਵੈਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਿਕ ਸਵੈਬ ਿਕਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 

ਿਕਵ� ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ�ਗੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਲਫ਼ਾਿਫ਼ਆਂ ਦੇ ਿਵਚ ਨਮੂਿਨਆਂ 

ਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਿਕਵ� ਭੇਜਣਾ ਹੈ।  ਜ ੇਤੁਸ� ਸਵੈਬ ਨੰੂ ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ ਤੱਕ ਨਹ� ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦੇ ਤ� ਇਸਨੰੂ ਇਕ ਫਿਰੱਜ ਿਵਚ 

ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦ� ਤੁਸ� ਇਸਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸ� ਇਸਨੰੂ ਭੇਜ ਦੇਵ।ੋ   
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਿਕੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲ�ਡ (Public Health 

England) ਜ� ਹੋਰ ਸ�ਟਰਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸਰਿਵਸ ਨੰੂ ਸਵੈਬ ਭੇਜਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵੈਬ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ 

ਦੱਸਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੈ ਜ� ਨਹ� ਅਤੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਪੀ (GP)  ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਸਵੈਬ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਵ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੈਬ 

ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਫਰ ਵੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹ� ਿਕ 

ਤੁਸ� ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਿਬਨ� ਦਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲ�ਡ (ਪੀ ਐਚ ਈ) (Public Health 

England, PHE) ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪ�ਿਕ�ਆਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਮੂਿਨਆਂ ਨੰੂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਖੂਨ ਦੀ ਜ�ਚ 

ਅਸ� ਅਿਧਐਨ ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਲੱਛਣ� ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ 

ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹ�, ਤ� ਜ ੋਕੋਿਵਡ-19 ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਰਾਇਲ 

ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ। ਭਾਵ� ਿਕ ਤੁਸ� 

ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਵ ੋਿਕ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੂਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ�, ਜੇ ਤੁਸ� ਇਹ ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦੇ ਤ� ਤੁਸ� 

ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਗੇੋ।    

ਟਰਾਇਲ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ਼ 

ਜੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਡਰੱਗ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁਹੰਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜ� ਤੁਸ� ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਜੀ ਪੀ (GP) ਤ� ਡਰੱਗ ਪ�ਾਪਤ 
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ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ/ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਾਮ�ਿਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਤੁਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ� ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਇਸਨੰੂ ਿਕਵ� ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕੰਨ�  ਸਮ� ਲਈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਕਸਟ ਜ� ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਾੱਲ ਦੇ ਰਾਹ� ਇਸਦੀ 

ਪ�ਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ ੇਅਿਧਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਿਵਗੜਦੀ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਧਐਨ 

ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗ� ਆਪਣੇ ਜੀ ਪੀ (GP) ਜ� ਹੋਰ ਆਮ ਸੇਵਾਵ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ 

ਹਨ, ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਫਾਲੋ-ਅੱਪ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ 28 ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ� ਅਤੇ ਤੁਸ� ਿਕਸ ਤਰ�� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, 

ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਪ�ਸ਼ਨ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤ� ਇਕ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨ� ਹਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਇਕ 

ਆਨਲਾਇਨ ਡਾਇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜ ੇਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਆਨਲਾਇਨ �ਤਰ� ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਲੋ ਅੱਪ ਅਵਧੀ ਦੇ 2, 7, 14 ਅਤੇ 28 ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜਣਗੇ ਜ� ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਦੇ �ਪਰ ਪ�ਸ਼ਨ� ਦਾ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਸੈ�ਟ ਪੱੁਛਣਗੇ।    

ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 

ਜੇ 28 ਿਦਨ ਦੀ ਫਾਲੋ ਅੱਪ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ 

ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਟਰਾਇਲ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜ� ਨਹ�। 

ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਕਾਰਡ ਦੇਵ�ਗੇ ਜ ੋ ਤੁਸ� ਦੂਜੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ 

ਤੁਸ� ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਵਅਕਤੀ 

ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਜੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਕਾਰਡ �ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਚਿਕਤਸਕ ਿਰਕਾਰਡ� ਅਤੇ ਸ�ਟਰਲ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਰਿਜਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ� (ਐਨ ਐਚ 

ਐਸ ਿਡਜੀਟਲ (NHS Digital), ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲ�ਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਅਤੇ ਅਣੂਵ�ਿਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਬੇਸ, ਜ ੇਤੁਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਨਮੂਨ�  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ) ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੰੁਚ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�।   

  

 

 

ਜ ੇਮ� ਭਾਗ ਲ�ਦਾ/ਦੀ ਹ� ਤ� ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਲੋਅ ਚਾਰਟ।  

 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਤ� ਇਸ ਪ�ਤੀਭਾਗੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦ ੇਿਲੰਕ ਵਾਲਾ ਇਕ 

ਸੁਨ� ਹਾ ਜ� ਪੱਤਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋਗ,ੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ 

ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇ, ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇ ਜ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸ� ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ 

ਕਵਰੇਜ ਕਾਰਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਨਲਾਇਨ ਫਾਰਮ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਭਰਕੇ ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ 

ਹੋ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਤਹਾਨੰ ਤਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਹੋਰ ਲੱਛਣ� ਦ ੇਬਾਰੇ ਕਝ ਪਸ਼ਨ ਪੱਛੇਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਣ 
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ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸ� ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਲੀਿਨਕਲ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹ�ਗ ੇਿਕ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਿਚਿਕਤਸਕ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨਹ� ਹਨ। 

ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੀ ਕੰਿਪਊਟਰ ਪ�ਣਾਲੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਤਰਤੀਬ ਤਰੀਕੇ (ਿਜਵ� ਿਕਸੇ ਗੀਟੀ ਨੰੂ ਉਛਾਲ ਦ ੇ

ਸੱੁਟਣਾ) ਨਾਲ ਇਨ� � ਿਵਚ� ਇਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। 

•  ਿਜਸ ਤਰ�� ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਦੁਆਰਾ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਵਾਲਾ 

ਇਲਾਜ਼ ਜ� 
•  ਿਜਸ ਤਰ�� ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਦੁਆਰਾ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਮਾਨਕ ਦੇਖਭਾਲ  

ਨਾ ਤ� ਤੁਸ�, ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਪੀ (GP) ਜ� ਟਰਾਇਲ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਇਹ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹੜਾ 

ਸਮੂਹ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਫਾਲੋ-ਅੱਪ 

ਜੇ ਇਹ ਉਪਲਬੱਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਸਵੈਬ ਿਕੱਟ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ� 

ਿਮਲਣਗੀਆਂ ਿਕ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਿਦਨ ਨੰੂ ਖੁਦ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਿਕਵ� ਲੈਣਾ 

ਹੈ। ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ�ਗੇ ਿਕ ਨਮੂਨ�  ਨੰੂ ਪ�ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵ� ਿਵਚ ਿਕਵ� ਭੇਜਣਾ ਹੈ।  ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਟਰਾਇਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਿਵਚ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਡਰੱਗ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦਨ� ਦੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਲਈ ਲੈਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ 28 ਿਦਨ� ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਪ�ਸ਼ਨ� ਦਾ ਆਨਲਾਇਨ �ਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ 

ਿਵਚ ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਿਕਸ ਤਰ�� 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਆਨਲਾਇਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਹ�ਗ,ੇ ਜੇ ਅਸ� ਤੁਹਾਡ ੇਤ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰਦ ੇਹ� ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ�ਸ਼ਨ� ਦਾ �ਤਰ ਦੇਣ 

ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾੱਲ ਕਰ�ਗੇ। 
ਫਾਲੋ ਅੱਪ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹ�ਗ ੇਿਕ ਤੁਸ�, ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ 

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਨੰੂ ਤ� ਸੂਿਚਤ ਕਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  
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ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਗੌਣ ਪ�ਭਾਵ ਿਕਹੜੇ ਹਨ? 

ਿਵਕਲਪਕ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ 

 
ਅਸ� ਮੁੱ ਖ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ�ਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇੰਟਰਿਵਊ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹ ੇਹ�। 

ਇਹ ਿਵਕਲਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ �ਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਖੋਜ ਟੀਮ 

ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਜ� ਨਹ�। ਜੇ ਤੁਸ� ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਤ� 

ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸ� ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜ� ਨਹ�। 
ਜੇ ਢੱੁਕਵ� ਜ�ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਅਸ� ਕੋਿਵਡ-19 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਨੰੂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨ�  ਨਾਲ 

ਸਾਰੇ ਪ�ਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੰੂ ਜ�ਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹ ੇਹ�। 

ਇਹ ਿਵਕਲਪਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ �ਪਰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� 

ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਜ� ਨਹ�। ਜੇ ਤੁਸ� ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 

ਸਿਹਮਤ ਹੋ, ਤ� ਖੋਜ ਟੀਮ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਨੂ ਦੀ ਜ�ਚ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨਾਲ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਿਫਰ ਤੁਸ� ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਖੂਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ 

ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜ� ਨਹ�।  ਜੇ ਤੁਸ� ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਨਹ� ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ, ਤੁਸ� ਤ� ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ 

ਹੋ।  
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ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੌਣ ਪ�ਭਾਵ� ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
 
ਹਰੇਕ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮ ਗੌਣ ਪ�ਭਾਵ� ਦ ੇਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਦੇਖੋ।  
ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਇਰੀ ਿਵਚ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਇਨ� � ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ? 

ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਿਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ ਅਸ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ਼ 

ਿਕਸ ਤਰ�� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਲੱਛਣ� ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਿਕਸ ਤਰ�� ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਲੋਕ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤ� ਇਹ 

ਲੱਛਣ� ਦੀ ਅਵਧੀ ਜ� ਤੀਬਰਤਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰੇ ਜ� ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸ� ਆਸ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਰੇ ਪ�ਤੀਭਾਗੀ ਇਕ ਸਵੈਬ (ਦੁਨੀਆ 

ਭਰ ਿਵਚਲੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ) ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲਈ 

ਸਵੈਬ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। ਅਸ� ਐਨ ਐਚ ਐਸ �ਪਰ ਬੋਝ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹ�। ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 

ਮੱੁਿਦਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਮੇਸ਼� ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ।   

ਇਸ ਸਮ� ਅਸ� ਵਾਕਈ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਕੀ ਟਰਾਇਲ ਿਵਚਲੇ ਇਲਾਜ਼ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਪ�ਭਾਵੀ ਹਨ।  ਟਰਾਇਲ ਨੰੂ 

ਇਸ ਤਰ�� ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਪਰਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਗ� ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ-

ਨਾਲ ਪਰਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਿਜਵ� ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਪ�ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਸ� ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�।   
  

ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਟਰਾਇਲ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, 

ਿਜਵ� ਹੀ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੈ, ਤ� ਅਸ� ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ਭਾਵੀ 

ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵ�ਗੇ।  ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਇਲ ਿਵਚਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਘੱਟ 

ਖਰਚੀਲੇ ਟਰਾਇਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ਼ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ।  ਜ ੇਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ 

ਦੁਆਰਾ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿਹਲੀ ਡਰੱਗ ਆਮ ਦੇਖਭਾਲ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਡਰੱਗ, ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਿਵਚ 

ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮਾਨਕ ਬਣ ਜਾਵਗੇੀ, ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਵ� ਦਵਾਈ ਦੀ ਇਸਦੇ ਿਵਰੱੁਧ 

ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।   

ਜ ੇਮ� ਟਰਾਇਲ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਨਹ� ਰੱਖਣਾ/ਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਦੀ ਤ� ਕੀ 

ਹੋਏਗਾ? 
ਜੇ ਤੁਸ� ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਿਬਨ� ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਿਸਆਂ ਇਸ ਿਵਚ� ਹੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਇਸ ਸਮ� ਤੱਕ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।  
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ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲ�ਡ (Public Health England) ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਵੈਬ ਦੇ 

ਨਮੂਨ�  �ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਮਾਨਕ ਪ�ਿਕ�ਆਵ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮ� 

ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਜੇ ਤੁਸ� ਟਰਾਇਲ ਿਵਚ� ਹੱਟਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ� ਪੰਨਾ 12 �ਪਰ ਿਦੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਟਰਾਇਲ ਿਵਚ� ਹੱਟਣ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ� ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ।  
  

ਖਰਚ ੇਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ 

ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ £20 ਦੇ ਮੱੁਲ ਦੇ ਿਗਫ਼ਟ ਵਾਊਚਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਤੁਹਾਡੀ 

ਫਾਲੋ ਅੱਪ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ, ਜਦ� ਸਾਨੰੂ ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲੱਛਣ� ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਜ�ਦੀ 

ਹੈ, ਤੁਸ� ਵਾਊਚਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।   
ਜ ੇਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਸੰਪਰਕ 

ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਪੰਨਾ 12 ਦੇਖੋ)।  

ਇਕ ਪ�ਾਯੋਜਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਆਕਸਫੋਰਡ (University of Oxford) ਕੋਲ, ਉਸ ਅਸੰਭਵ ਹਾਲਤ ਜਦ� 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਿਸੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਲਈ ਢੱੁਕਵ� ਬੀਮਾ 

ਮੌਜੂਦ ਹੈ।  
ਜੇ ਤੁਸ� ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ� ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜ� ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸ ਤਰ�� ਸੰਭਾਲੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਨੰੂ 

principle@phc.ox.ac.uk  ਜ� 0800 138 0880 �ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ� ਤੁਸ� ਆਕਸਫੋਰਡ ਕਲੀਿਨਕਲ 

ਟਰਾਇਲਜ਼ ਐਡਂ ਿਰਸਰਚ ਗਵਰਨ� ਸ (ਸੀ ਟੀ ਆਰ ਜੀ) (Oxford Clinical Trials and Research Governance, 

CTRG) ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ 01865 616480 �ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਸੀ ਟੀ ਆਰ ਜੀ (CTRG) ਦੇ ਮੱੁਖੀ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ 

ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ctrg@admin.ox.ac.uk   

ਮੇਰੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?  
ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਿਨਯਮ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਆਧਾਰ ਦੱਸੀਏ।  ਖੋਜ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵਚ, ਇਹ ਆਧਾਰ 'ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕਾਰਜ' ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ਼ 

ਆਕਸਫੋਰਡ (University of Oxford) ਡਾਟਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ 

ਇਸਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰ�� ਵਰਤਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।     

mailto:ctrg@admin.ox.ac.uk
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ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਆਕਸਫੋਰਡ (University of Oxford), ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਪ�ਾਯੋਜਕ ਆਿਡਟਰਜ਼ ਅਤੇ 

ਮੈਡੀਸਨਜ਼ ਐਡਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ�ੋਡਕਟਸ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (Medicines and Health Care Products 

Regulatory Authority) ਨੰੂ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਮਾਨੀਟਿਰੰਗ ਅਤੇ/ਜ� ਆਿਡਟ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਿਦੱਤੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤ� ਜ ੋਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਖੋਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਨਯਮ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।  
ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਚਿਕਤਸਕ ਿਰਕਾਰਡ� ਅਤੇ ਸ�ਟਰਲ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਰਿਜਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ 

ਡਾਟਾਬੇਸ� (ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਿਡਜੀਟਲ (NHS Digital), ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲ�ਡ (Public Health England) ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਅਤੇ ਅਣੂਵ�ਿਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਬੇਸ, ਜੇ ਤੁਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਨਮੂਨ�  ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਵਾਏ ਹਨ) ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ�ਗੇ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਿਨਊਨਤਮ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ-ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ�ਗੇ। ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ 

ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ� ਛੇ ਮਹੀਨ�  ਤੱਕ ਰੱਖ�ਗੇ। ਇਸ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੇ 

ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਆਕਸਫੋਰਡ 

(University of Oxford) ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਰੀ ਕੰਸਲਟ�ਟਸ (Berry Consultants), ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਸ�ਿਖਅਕੀ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸ� ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਕਰ�ਗੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ 

ਯੂ ਐਸ ਏ (USA) ਿਵਚ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਪ�ਿਕ�ਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ� � ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਣਯਗੋ ਅੰਕੜੇ ਨਹ� ਿਦੱਤੇ 

ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਿਵਚ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਇਲ 

ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਜਨਰਲ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਿਰਸਰਚ ਸਰਵੇਲ�ਸ (Royal College of General Prac��oners Research 

Surveillance Centre) ਸ�ਟਰ ਨੰੂ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਿਵਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਪੀ ਸੀ-ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨ� ਸ (PC-CTU Informa�on 

Governance) ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਆਰ (GDPR) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਆਕਸਫੋਰਡ (University 

of Oxford) ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਟਾ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਅਵਧੀ ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਅਵਧੀ 

ਲਈ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
 
ਜੇ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਰਾਇਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਰੀਅਰ ਜ� ਹੋਮ ਿਡਲਵਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� 

ਅਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵ�ਗੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਆਰ (GDPR) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਨੰੂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। 
ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਿਨਯਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਿਕਵ� ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਾਰੇ 

ਿਨਯੰਤਰਣ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਜਦ� ਤੁਸ� ਖੋਜ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤ� 

ਖੋਜ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ� � ਿਵਚ� ਕੁਝ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ: 

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

https://compliance.web.ox.ac.uk/individual-rights
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ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰ�� ਵਰਤਦੇ ਹ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਤੁਸ� ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ principle@phc.ox.ac.uk  
 

ਜ ੇਅਿਧਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਢੁੱ ਕਵ� ਨਵ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹ ੋਜ�ਦੀ ਹ ੈਤ� ਕੀ 

ਹੋਏਗਾ? 
ਕੁਝ ਵਾਰ ਖੋਜ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਇਲਾਜ਼ ਿਜਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਵ� ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਉਪਲਬੱਧ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  
ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਗੇੀ ਅਤੇ ਤਹੁਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 

ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਟਰਾਇਲ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹੋ ਜ� ਨਹ�।  

ਜੇ ਤੁਸ� ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦਸਤਖਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
 

ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆ  ਂਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 
ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਸਾਇੰਟੀਿਫਕ ਜਰਨਲ� ਿਵਚ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਇੰਟੀਿਫਕ ਕਾਨਫਰੰਸ� ਿਵਚ ਪ�ਸਤੁਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ (Oxford University) ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਿਰਪੋਰਟ, ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਜ� ਪ�ਸਤੁਤੀ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਤ� ਪੈਦਾ 

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ� ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਵੇਰਵ ੇਪੰਨਾ 12 �ਪਰ ਹਨ)। 
ਖੋਜ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਫੰਿਡੰਗ ਕੋਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ?ੈ 

ਫੰਿਡੰਗ ਨੰੂ ਯੂ ਕੇ ਿਰਸਰਚ ਐਡਂ ਇਨ� ਵੇਸ਼ਨ (UK Research and Innova�on)/ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਸਰਚ ਕਾ�ਿਸਲ 

(Medical Research Council) ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਆਕਸਫੋਰਡ (University 

of Oxford) ਦੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਕਲੀਿਨਕਲ ਟਰਾਇਲ� ਦੇ ਯੂਿਨਟ (Primary Care Clinical Trials Unit) ਿਵਖੇ 

ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ  ਿਕਸਨ�  ਕੀਤੀ ਹ?ੈ 

ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਆਜ਼ਦਾਨਾ ਸਮੂਹ ਿਜਸਨੰੂ ਿਰਸਰਚ 

ਐਿਥਕਸ ਕਮੇਟੀ (ਆਰ ਈ ਸੀ) (Research Ethics Commitee, REC) ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  ਆਰ 

ਈ ਸੀ (REC) ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਅਿਧਕਾਰ�, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਟਰਾਇਲ 

ਦੀ ਨ� ਿਤਕ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਸਵੀਿਕ�ਤੀ xxx ਿਰਸਰਚ ਐਿਥਕਸ ਕਮੇਟੀ (Research Ethics Commitee) ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ 

ਗਈ ਸੀ। 

mailto:principle@phc.ox.ac.uk
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ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਨ�  ਮੈਡੀਸਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ�ੋਡਕਟਸ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ (ਐਚ ਐਚ ਆਰ ਏ) (Medicines and 

Healthcare products Regulatory Agency, MHRA) ਤ� ਵੀ ਸਵੀਿਕ�ਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮ ਐਚ ਆਰ ਏ 

(MHRA), ਯੂ ਕੇ (UK) ਿਵਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
  

 

 

 

 

 

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚੇ ਨੂੰ  ਪੜ�ਨ ਅਤੇ ਇਸ 

ਟਰਾਇਲ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਬਾਰ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਮ� ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।  
 ਜ ੇਤੁਸ� ਇਸ ਟਰਾਇਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਤ� ਤੁਸ� ਟਰਾਇਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
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