ਕੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ (ਰੋਕਣਾ)
ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕੇ ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਪਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਾ ਹੈ - ਵੀਰੋਮ ਅਿਧਐਨ (ਵੈਕਸੀਨ
ਪਤੀਿਕਿਰਆ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ/ਬੰ ਦ)
ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ੀਟ
Version 3.0, 09Sep2021
ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ ।
VROOM ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱ ਦਾ
ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਿਕ ਤੁਸ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਿਕ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਜ ਨਹ ,
ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਸਮਝ ਲਵੋ ਿਕ ਅਸ ਇਹ ਅਿਧਐਨ ਿਕ
ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲਈ ਸਮ ਕੱ ਢੋ ਅਤੇ
ਅਿਧਐਨ ਬਾਰੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੁਝ ਅਸਪ ਟ ਹੈ, ਜ ਜੇ
ਤੁਸ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਦੇ
ਿਕਸੇ ਮਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ ਨ ਦੇ ਤਰ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਖੁ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਉਦੇ ਕੀ ਹੈ?
ਤੁਸ

ਾਇਦ ਪਿਹਲ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਦੀ ਵਰਤ ਭੜਕਾ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਜਵ ਿਕ ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਚੰ ਬਲ ਦੇ

ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ
ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਲਦੇ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਟੀਕੇ
ਪਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਤੀਿਕਿਰਆਵ ਲਈ ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ,ਉਹਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵਚ ਜੋ ਮੇਥੋਟੈਕਸੇਟ ਤੇ ਨਹ ਹਨ।
ਕੋਰੀਆ ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਿਧਐਨ ਨ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਦਾ
ਬੇਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਤੀਰੋਧਕ ਪਤੀਿਕਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਇਲਾਜ ਿਵੱ ਚ
ਅਿਜਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਟੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਿਕ ਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਕੋਈ ਸਪੱ ਟ ਸਬੂਤ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜ
ਨਹ , ਇਸ ਲਈ ਿਵ ਵ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨ ਿਵਵਾਦਪੂਰਨ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ। ਵੀਆਰਯੂਐਮ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਉਦੇ ਇਹ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਿਵਡ -19 ਬੂਸਟਰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ਜਾਰੀ
ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੂਸਟਰ ਟੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕਾ ਪਿਹਲੀ ਦੋ-ਖੁਰਾਕ ਤ ਬਾਅਦ
ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਿਜਵ ਿਕ ਤੀਜੀ ਜ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਇਸਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਿਕ ਇਸਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜ
ਨਹ ।
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ਜੇ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ

ਿਵੱ ਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰ ਭਾਵਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਲੱਛਣ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਪਾਪਤ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਲੋ ਕ ਅਕਸਰ ਭੜਕਦੇ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ - ਕੀ ਆਪਣੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਨਾਲ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਨੂੰ ਆਮ ਵ ਗ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ?
ਸਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾ ਨ ਨਲ ਇੰਸਟੀਿਟਉਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਿਰਸਰਚ (ਐਨਆਈਐਚਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਫੰ ਡ ਿਦੱ ਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਤ ਜੋ ਇਹ ਜ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਕੀ ਕੋਿਵਡ -19 ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਜ
ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਖੂਨ ਿਵੱ ਚ ਿਦਖਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਿਵੱ ਚ ਫਰਕ ਪਾ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਿਵਡ -19
ਬੂਸਟਰ ਟੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕਾ ਪਿਹਲੀ ਦੋ-ਖੁਰਾਕ ਤ ਬਾਅਦ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਿਜਵ
ਿਕ ਤੀਜੀ ਜ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਇਸਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਿਕ ਇਸਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜ ਨਹ ।
2 ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਿਵੱ ਚ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਭੜਕਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਵ ਗੇ ਿਕ ਕੀ ਉਨ ਿਵੱ ਚ ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਅੰ ਤਰ
ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਮੈਥਟ
ੋ ਰੈਕਸੇਟ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਵ ਗ
ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਭੜਕ

ਠਦੇ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਇਲਾਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ

ਿਜਵ ਿਕ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੀਰੌਇਡ, ਸਾੜ ਿਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ।
ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਨ,
ਉਨ ਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਲੈ ਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ, ਜ ਕੋਿਵਡ -19

ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਇਲਾਜ ਛੱ ਡਣ

ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਲਾਜ ਿਵੱ ਚ ਿਵਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਕਸ ਨੂੰ
ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ
ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕੰ ਿਪਟਰ ਪੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ

ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ (ਇਸਨੂੰ ਰਡਮਾਈਜ਼ੇ ਨ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ)।
ਨਟ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ ਉਨ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਜੇ ਤੁਸ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ - ਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ

ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਲੈ ਣਾ 'ਤੇ ਰੋਕਣ' ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੱ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ

ਆਮ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਇਲਾਜ ਿਵੱ ਚ ਅਸਥਾਈ ਰੁਕਾਵਟ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ, ਜੇ ਤੁਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ
ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੌ ਣ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਕ

ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ?

ਅਸ 18 ਸਾਲ ਜ ਇਸ ਤ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ 560 ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ ਿਜਨ ਦੀ ਸੋਜ ਵਾਲੀਆਂ
ਸਿਥਤੀਆਂ ਹਨ ਿਜਵ ਿਕ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਸ, ਚੰ ਬਲ ਅਤੇ ਸੋਰੀਏਿਟਕ ਗਠੀਆ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ
ਹਨ। ਅਸ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 20 ਐਨਐਚਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਜ ਐਨਐਚਐਸ ਦੇਖਭਾਲ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਰ ਤ ਭਰਤੀ
ਕਰ ਗੇ।
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ੀਟ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ ਿਕ ਤੁਸ 18 ਸਾਲ ਜ ਇਸ ਤ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋ, ਇੱਕ ਭੜਕਾ ਸਿਥਤੀ ਹੈ
ਿਜਸਦਾ ਇਲਾਜ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 3 ਮਹੀਨ ਲਈ ਮੇਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਨਾਲ ਜ ਤ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਜ ਟੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਿਹੱ ਸਾ ਲਦੇ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕੇ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਹ ਹੈ। ਿਹੱ ਸਾ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ
ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਜ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਜ ਨਹ । ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ
ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਲਖਤੀ
ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਤ ਤੁਸ ਅਜੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਅਤੇ ਿਬਨ ਕਾਰਨ ਦੱ ਸੇ ਵਾਪਸ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੂੰਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ
ਪਭਾਵਤ ਨਹ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਸ ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਮਆਰੀ ਰੁਟੀਨ
ਐਨਐਚਐਸ ਦੇਖਭਾਲ ਿਮਲੇ ਗੀ, ਿਜਵ ਿਕ ਤੁਸ ਿਮਆਰੀ ਐਨਐਚਐਸ ਿਦ ਾ ਿਨਰਦੇ

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਹਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ

ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪੇ ਵ
ੇ ਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਜ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਜੇ ਮ ਿਹੱ ਸਾ ਲਵ ਤ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਭਾਵ ਤੁਸ ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ ਨਹ - ਤੁਹਾਡੀ ਬੂਸਟਰ ਿਨਯੁਕਤੀ ਦੇ
ਸਮ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ ਪਵੇਗਾ। ਐਨਐਚਐਸ ਕਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਬੂਸਟਰ ਪੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਰੋਮ
(VROOM) ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਇਸ ਗੱ ਲ' ਤੇ ਕੋਈ ਪਭਾਵ ਨਹ ਪਦਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੌ ਣ, ਿਕੱ ਥੇ ਅਤੇ ਿਕਸ ਨਾਲ
ਕੋਿਵਡ -19 ਬੂਸਟਰ ਦੀ ਪੇ ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁ ਹੋ, ਤ ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਿਲੰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਹ ਗੇ। ਇਹ ਇਲੈ ਕਟੌਿਨਕ ਿਲੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਪੰ ਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਪ ਨ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ ਇਸ

ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਜਨਮ ਿਮਤੀ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ (ਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ), ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ), ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਪੀ ਸਰਜਰੀ

ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰ ਗ ਕੇ ਪੂਰਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵੱ ਚ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੀਪੋਸਟ

ਿਲਫਾਫੇ ਿਵੱ ਚ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ ਤੁਸ ਿਚੱ ਠੀ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਿਸੱ ਧਾ ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਜੱ ਥੇ

ਇੱਕ ਖੋਜਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਸਧਾਰਨ ਪ ਨ ਪੁੱ ਛੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤ

ਪੁੱ ਛੇਗਾ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਢੰ ਗ ਤੁਸ ਵਰਤਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ
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ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ
ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮ ਦੇ 10
ਿਮੰ ਟ ਤ ਵੱ ਧ ਸਮ ਨਹ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਸੋਚਦੀ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਸ ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਿਧਐਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜ ਟੀਮ (ਇਸ
ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕ ਤੁਸ ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਿਕਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸੇਗੀ। ਜੇ
ਤੁਸ ਢੁਕਵ ਹੋ, ਤ ਅਸ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਗੇ ਿਜਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਤ ਜੋ ਉਨ ਨੂੰ ਇਹ
ਦੱ ਿਸਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਸ ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ।
ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵ ਲਈ
ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਸਮ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪਬੰ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੂਸਟਰ ਟੀਕੇ ਦੁਆਰਾ
ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕਾ ਪਿਹਲੀ ਦੋ-ਖੁਰਾਕ ਤ ਬਾਅਦ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਿਜਵ ਿਕ ਤੀਜੀ ਜ ਬਾਅਦ ਦੀ
ਖੁਰਾਕ, ਇਸਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਿਕ ਇਸਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜ ਨਹ ।
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਖੁ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਸ ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ (ਇਜਾਜ਼ਤ)

ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਿਜਸ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਟੈਬਲੇ ਟ ਕੰ ਿਪਊਟਰ
ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈ ਕਟੌਿਨਕ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਟੀਮ ਦਾ ਮਬਰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ

ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰ ਦ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਗਜ਼ੀ
ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰੋਗੇ।
ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਪ ਨਾਵਲੀ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਪ ਨ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ
ਭਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ ਲਓ, ਜੀਵਨ ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕ, ਆਪਣੇ ਿਪਛਲੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੀ
ਤਾਰੀਖ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲ ਕੋਿਵਡ -19 ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਆਮ ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਿਕਵ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਪ ਨ ਦੇ ਤਰ
ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਿਮੰ ਟ ਤ ਵੱ ਧ ਦਾ ਸਮ ਨਹ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ
ਟੈਸਟ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਟਸ ਦੀ ਵੀ ਜ ਚ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਭੜਕਾ ਸਿਥਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ
ਲਈ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ ਚੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਿਫਰ ਖੂਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਨਮੂਨ ਨੂੰ 7 ਿਮਲੀਲੀਟਰ ਖੂਨ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ - ਇਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇ

ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਨਾਿਟੰ ਘਮ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜੱ ਥੇ ਿਵਿਗਆਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਿਵੱ ਚ ਪਯੋਗ ਾਲਾਵ
ਿਵੱ ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਟਊਬ ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਡਣਗੇ ਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਿਵਡ -19 ਆਰਬੀਡੀ (ਰੀਸੈਪਟਰ ਬਾਈਿਡੰ ਗ ਡੋਮਨ
ੇ )
ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵੱ ਚ ਆਰਬੀਡੀ ਦਾ ਚ ਪੱ ਧਰ ਇੱਕ ਚੰ ਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਿਵਡ -19 ਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੋਿਵਡ -19 ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿ

ਕਰਨ

ਂ ੀਬਾਊਡੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਤੀਰੋਧੀ ਪਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆ ਦਾ
ਲਈ ਐਟ
ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲਡ ਦੁਆਰਾ ਪਬੰ ਿਧਤ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਯੋਗ ਾਲਾ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
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ਨਾਲ ਹੀ 560 ਭਾਗੀਦਾਰ ਿਵੱ ਚ 100 ਜੋ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਨ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ

ਿਵੱ ਚ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਿਕੰ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਐਨਐਚਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਯੋਗ ਾਲਾ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹੀ 100 ਪਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਨਾਮਕ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਨ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜ ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ

ਂ ੀਬਾਊਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਨਰਪੱ ਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਟੈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਪਯੋਗ ਾਲਾ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਐਟ
ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਮੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤ ਜੋ
ਉਹ ਉਨ ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਭਾਵ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜ ਸਾਰੇ 3 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਤ
ਉਨੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਖੂਨ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ (7 ਿਮਲੀਲੀਟਰ - ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ)।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਉਡੀਕ (COVID-19 ਟੀਕਾ ਪਿਹਲੀ ਦੋ-ਖੁਰਾਕ ਿਜਵ ਿਕ ਤੀਜੀ ਜ ਬਾਅਦ ਦੀ
ਖੁਰਾਕ ਤ ਬਾਅਦ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ) ਿਨਯੁਕਤੀ:

ਜੇ ਤੁਸ ਸਿਹਮਤ ਹੋ, ਤ ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਇੱਕ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜ ਗੇ ਇਹ ਪੁੱ ਛ ਕੇ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ
ਤੱ ਕ ਆਪਣੇ ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਿਮਤੀ ਪਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
(ਉਨ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ ਹਨ ਤੁਸ ਹਫਤਾਵਾਰੀ
ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋਵੇ ਤ ਵੀਰੋਮ (VROOM)
ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਨਾਲ ਖੁਦ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ)।
ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ

ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵੱ ਚ
ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ ਤ ਅਿਧਐਨ ਸਮਰਿਪਤ ਇਲੈ ਕਟੌਿਨਕ ਪੰ ਿਨਆਂ ਰਾਹ ਜ ਦਫਤਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹ ਦੱ ਸੋ।ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ/ਅਿਧਐਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰ ਖੇਪ ਪ ਨ ਪੁੱ ਛੇਗਾ ਅਤੇ ਬ ਰਤੇ ਤੁਸ
ਅਿਧਐਨ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵ:ੋ
● ਿਜਵ ਤੁਸ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ।
● ਕੋਿਵਡ ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਤ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 2 ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਿਦਓ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹੜੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ ਗਾ।

ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱ ਤਰ ਵੀ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤ ਜੋ ਉਨ ਨੂੰ ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ
ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹੜੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਬਾਰੇ ਦੱ ਿਸਆ ਜਾ ਸਕੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤ ਬਾਅਦ (ਪਿਹਲੀ ਦੋ ਖੁਰਾਕ ਿਜਵ ਿਕ ਤੀਜੀ ਜ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕਾ) ਿਨਯੁਕਤੀ:

ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਸਟਰ ਤ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰ ਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 6 ਟੈਕਸਟ ਸੁਨਹੇ ਭੇਜ ਗੇ ਤ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ
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ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸ ਿਕਸ ਤਰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ ਤੁਸ ਿਕਸ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਨੂੰ
ਸੰ ਭਾਿਲਆ ਹੈ। (ਜੇ ਤੁਸ ਨਹ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ)।
ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱ ਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਹਲਾ ਨਮੂਨਾ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਤੁਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੂਸਟਰ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋਗੇ, ਿਫਰ ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਸਪਤਾਲ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ (ਲਗਭਗ 7 ਿਮਲੀਿਲਟਰ - ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ) ਦੇਣ ਲਈ
ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮ ਦਾ ਪਬੰ ਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਸਟਰ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਅਤੇ 12 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪ ਨ ਦੇ

ਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਹਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਵੱ ਚ

ਪ ਨਾਵਲੀ/ਪ ਨ ਜੋ ਤੁਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੜਕਾ ਸਿਥਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ ਇੱਕ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਪ ਨਾਵਲੀ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਆਮ ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਿਕਵ ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਬੂਸਟਰ
ਟੀਕਾਕਰਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤ ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਿਕਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਭੜਕਣ
ਅਤੇ ਤੁਸ ਉਨ ਨਾਲ ਿਕਵ ਨਿਜੱ ਠਦੇ ਹੋ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰ ਗੋਗ।ੇ
ਆਪਣੀਆਂ 4 ਅਤੇ 12 ਹਫਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਸਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ - ਜੇ ਤੁਸ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤ ਪਿਹਲ ਛੋਟੀ ਪ ਨਾਵਲੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ, ਤ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜ ਡਾਕ ਰਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤ ਪਿਹਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਪ ਨ ਦੇ

ਤਰ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 10

ਿਮੰ ਟ ਤ ਵੱ ਧ ਦਾ ਸਮ ਨਹ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹ , ਜਦ ਤੁਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਪ ਨਾਵਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨ
ਲਈ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨਮੂਨਾ (7 ਿਮ.ਲੀ. - ਿਸਰਫ
ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ)। ਅਸ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਦੇ ਹ ਿਕ ਇਹਨ ਿਵੱ ਚ
ਹਰੇਕ ਫੇਰੀ ਿਵੱ ਚ ਲਗਭਗ 20 ਿਮੰ ਟ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਫਰ
ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਸਟਰ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਦਿਲਆ ਜ ਦੇਰੀ ਨਾਲ
ਆ ਦਾ ਹੈ - ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ
ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਅਤੇ 12 ਹਫਿਤਆਂ
ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਣ ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ ਆਕਸਫੋਰਡ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜੇਬ ਤ ਬਾਹਰ ਨਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਤ 3 ਅਿਧਐਨ

ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਯਾਤਰਾ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਅੰ ਤ
ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਵੱ ਲੋ ਪ ੰ ਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਨ ਾਨ ਿਮਲੇ ਗਾ।
ਂ ੀਬਾਡੀ) ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਤ
ਇਸ ਸਮ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਖੂਨ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਆਰਬੀਡੀ ਿਵਰੋਧੀ ਐਟ
ਸੁਰੱਿਖਆ (ਪਤੀਰੋਧਕਤਾ) ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ ਸਮਿਝਆ ਨਹ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਚਾਹੋ ਤ
ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਮੂਿਨਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੂਨ ਦੇ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਸਨ। ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਣ
ੇ ੀ

ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱ ਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਜੋ ਤੁਸ ਵੇਖ ਸਕੋ ਿਕ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਿਸਰਫ ਿਹੱ ਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਿਕਵ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਟ
ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਵਰਤੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਮਾਿਪਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਡੀ
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ਿਦਲਚਸਪੀ ਲਈ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਨਹ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਨਮੂਿਨਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਾਪਤ ਕਰੋਗ,ੇ ਪਰ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਨਮੂਨ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਦੀ ੇਣੀਆਂ ਤ ਇਲਾਵਾਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ, ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ
ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਬੂਸਟਰ ਤ ਪਿਹਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਿਧਐਨ ਫੇਰੀ ਨਹ ਹੈ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ
ਬਣਨਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਮਟਾਉਣਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?
ਅਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਨਐਚਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ

ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਪੱ ਟ

ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਿਕ “ਕੀ ਕੋਿਵਡ -19 ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਸਮ 2 ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਨੂੰ

ਰੋਕਣਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪਤੀਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਕ ਅਿਧਐਨ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸੱ ਧੀ
ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਉਨ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਿਜਨ ਨੂੰ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਟੀਕਾਕਰਣ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ , ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਿਵੱ ਖ
ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱ ਚ ਿਵਘਨ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਭੜਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ
ਜੋਖਮ ਹੈ ਹਾਲ ਿਕ, ਤੁਸ ਆਮ ਵ ਗ ਭੜਕਣ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗ।ੇ
ਲੋ ਕ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪ ਨ ਦੇ

ਤਰ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਅਸੁਿਵਧਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ ਕੁਝ ਪ ਨ ਦੇ

ਤਰ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਅਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਪ ਨ ਦੇ

ਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ ਹੈ।

ਣ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ ਿਕ
ਮ ਿਹੱ ਸਾ
ਲੈ in
ਿਰਹਾ
?
The only people who will knowਕੌthat
you are
taking
part
thisਹstudy
will be the members of the
ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਿਰਸਰਚ ਟੀਮ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪੇ ੇਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲ ਿਕ, ਤੁਸ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਿਸਰਫ ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਜਨ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋ ਕ ਹੋਣਗੇ ਿਜਨ ਨੂੰ ਅਿਧਐਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ ਤੁਹਾਡੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ ਕਦਰੀ ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦੱ ਸੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸ

ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਿਟੰ ਘਮ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਜੋ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ, ਐਨਐਚਐਸ
ਟਰੱ ਸਟ ਜ ਗੈਰ-ਐਨਐਚਐਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਐਚਐਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਜਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਅਿਧਐਨ ਮੁਲਾਕਾਤ , ਅਤੇ ਰਾ ਟਰੀ ਖੋਜ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰ ਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਖੋਜ ਨਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਿਜਸਨੂੰ
ਕਲੀਨੀਕਲ ਿਰਸਰਚ ਨਟਵਰਕ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿਵ ਲੇ ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਹ ਕਰ
ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਨਹ ਲੱਭ ਸਕਣਗੇ। ਪੇਪਰਵਰਕ ਜੋ ਿਕ ਖੋਜ ਟੀਮ, ਜ ਇਲਾਜ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਕਲੀਿਨਕਲ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਬੰ ਿਧਤ ਇੱਕ

ਇਲੈ
ਡੇਟਾਬੇ
ਸਿਮਲੀ
ਤੇ ਅਪਲੋ
ਡ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਸੰਗ
ਾ
ਅਸ ਕਤੁਟੌਹਿਨਕ
ਾਡੇ ਜੀਪੀ
(ਫੈ
ਡਾਕਟਰ)
ਨਾਲ
ਪਰਕ
ਕਰ ਕੇ ਉਨ ਨੂੰ ਦੱ ਸ ਗੇ ਿਕ ਤੁਸ ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ
ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹੜੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਹਾਲ ਿਕ, ਅਸ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਧਐਨ ਪ ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਤਰ ਉਨ ਨਾਲ ਸ ਝੇ ਨਹ ਕਰ ਗੇ।
ਕੀ ਮੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਗੁਪਤ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
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ਅਸ ਨਿਤਕ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਅਿਭਆਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਰੱ ਖੀ
ਜਾਏਗੀ।

ਜੇ ਤੁਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਅਸ ਖੋਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਤ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਇੱਕ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਿਵੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯੂਕੇ ਡਾਟਾ ਪੋਟੈਕ ਨ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਨੌਿਟੰ ਘਮ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਡੇਟਾ ਕੰ ਟਰੋਲਰ ਹੈ (ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਹਾਲ ਿਕ ਜਦ ਤੱ ਕ
ਅਿਧਐਨ ਪੂਰਾ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ)
ਅਤੇ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਜ ਚਕਰਤਾ (ਪੋਫਸ
ੈ ਰ ਅਿਭ ਕ
ੇ ਅਿਭ ਕ
ੇ ) ਡਾਟਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ (ਡੇਟਾ ਤੱ ਕ
ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਪਬੰ ਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ)। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹ । ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ, ਬਦਲਣ ਜ ਿਲਜਾਣ

ਦੇ
ਸੀਮਤ ਹਨ
ਸਾਨੂੰ ਕੁਝਨਾਲ
ਖਾਸਤੁਕਾਨੂ
ੰ ਨਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਖੋਜਦੀਨੂੰਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ
ਭਰੋਤੁਸਹੇਯਾਡੇ
ੋਗ ਅਿਧਕਾਰ
ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈਿਕਖਾਸਿਕਤਰੀਿਕਆਂ
ਹਾਡੀ
ਦਾ ਕਰਨ
ਪਬੰ ਧਨਅਤੇ
ਕਰਨ
ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਸ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਿਵਅਕਤੀਗਤ - ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਗੇ।
ਤੁਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਵ ਕਰਦੇ ਹ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਿਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹ :
https://www.nottingham.ac.uk/utilities/privacy.aspx

ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਿਟੰ ਘਮ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਖੋਜ ਦਾ ਪਬੰ ਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਲੋ ਕ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅਿਧਐਨ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਚੱ ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਖੋਜ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸ ਇਸ ਿਡਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ

ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿ
ਕਰ ਗੇ।
ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੰ ਭਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ (ਕੇਅਰ ਸਟਰ) ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ
ਅਤੇ ਪਤਾ ਹਟਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਲੱਖਣ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤ ਪਛਾਿਣਆ ਨਾ ਜਾ
ਸਕੇ, ਹਾਲ ਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹ ਤੁਸ ਖੋਜ ਦੇ ਅੰ ਕਿੜਆਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਿਰਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ ਇਹਨ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਿਮਤੀ
ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਹੋ ਤ ਉਹਨ

ਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਤੇ

ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ, ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ
ਲਈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤ ਜੋ ਅਸ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵਤ ਫਾਲੋ -ਅਪ
ਅਿਧਐਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ (ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਸ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿਦਓ ਿਕ ਤੁਸ ਸੰ ਪਰਕ ਨਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ)

ਜੇ ਤੁਸ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ
ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਨਾ ਬਣੋ - ਜਦ ਬੇਤਰਤੀਬੀਕਰਨ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਤ ਵੱ ਖਰੀ ਰੱ ਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਉਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ ਿਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ (ਿਰਸਰਚ ਡਾਟਾ) 7 ਸਾਲ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮ ਤ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਨਪਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਦੁਆਰਾ
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ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਿਸਰਫ ਡੇਟਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੇ ਮਬਰ
ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ ਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਾਿਟੰ ਘਮ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫੰ ਡਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸ

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਖੋਜ ਲਈ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵ ਸਮੇਤ
ਹੋਰਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਡੇਟਾ ਸ ਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ।
ਿਰਸਰਚ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸ ਝਾ ਕਰਨਾ ਪੀਅਰ ਜ ਚ, ਮੁੜ ਵਰਤ (ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੋਜ ਦੀ ਨਕਲ
ਤ ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕੇ) ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸ ਝਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱ ਿਖਆ ਜ ਦਾ
ਹੈ (ਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ) ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ ਝੀ ਕਰਨ ਦੀ
ਿਕ
ਿਖਅਤ
। ਤੁਲਈ
ਹਾਨੂੰ ਤੁ
ਜਾਗਰੂ
ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ
ਡੇਟ
ਉਨਿਚਤ
ਦੇ ਕਰਨਾਲ
ਜ਼ਰੂਇਹ
ਰਤ ਹੋਸੁਏਰੱਤ
ਅਸ ਹੈਇਸ
ਹਾਡੀਕਸਿਹਮਤੀ
ਲਵ ਗੇਿਫਰ
ਅਤੇ ਜੇ
ਇਹ
ਸੁਾਿਨ
ਗੇ ਸ ਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਨ ਦੇ ਡੇਟਾ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱ ਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਿਕਵ ਕਰ ਗੇ।
ਜੇ ਮ ਅਿਧਐਨ ਜਾਰੀ ਨਹ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤੁਸ ਿਬਨ ਕਾਰਨ ਦੱ ਸੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਤ ਿਪੱ ਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ
ਰੱ ਖੋ, ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ ਹੁਣੇ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ, ਪਰ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ ਆਪਣਾ
ਮਨ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤ ਇਹ ਐਨਐਚਐਸ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਿਮਆਰ ਨੂੰ ਨਹ ਬਦਲੇ ਗਾ। ਜੇ ਤੁਸ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਸਮ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ

ਅਤੇ ਨਮੂਨ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਿਧਐਨ ਬਾਰੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਇਕੱ ਤਰ
ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਗੁਆ ਲਦੇ ਹੋ (ਭਾਵ ਤੁਸ ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ ਤ ਿਬਮਾਰ
ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ), ਤ ਅਸ ਅਿਧਐਨ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲ ਤ ਲਏ ਗਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਨਮੂਨ ਰੱ ਖ ਗੇ, ਅਤੇ ਅਸ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਪ ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੇਵ ਗੇ।
ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਅਸ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਖੋਜਕਰਤਾਵ ਅਤੇ ਪੇ ੇਵਰ ਨਾਲ ਸ ਝਾ ਕਰ ਗੇ ਤ ਜੋ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ
ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਿਰਪੋਰਟ ਅਤੇ
ਿਵਿਗਆਨਕ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਿਵੱ ਚ ਪੇ ਕਰ ਗੇ, ਅਤੇ ਉਨ ਨੂੰ ਿਵਿਗਆਨਕ ਰਸਾਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਪਕਾ ਤ ਕਰ ਗੇ। ਅਿਧਐਨ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ www.vroom-study.co.uk 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇ ਤੁਸ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ
ਵੀਆਰਯੂਐਮ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਿਨਆਂ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਿਜਆਂ
ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਸਪੱ ਟੀਕਰਨ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ ਝੇ ਕਰਨ
ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁ ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਤੇ

ਦੱ ਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ - ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਅੰ ਤ' ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਸ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਾਮਲ ਨਹ ਕਰ ਗੇ ਜੋ ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ ਜੇ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਫੰ ਡਰ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ
ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਜਕਰਤਾਵ ਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਅੰ ਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਅਸ ਪਿਹਲ
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ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱ ਖ ਗੇ (ਭਾਵ ਅਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢ ਗੇ) ਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ
ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਮੂਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲੈ ਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਗੇ ਤ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨਮੂਿਨਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਿਲਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖੋਜ
ਿਵੱ ਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕੇ - ਇਹ ਿਵਕਲਿਪਕ ਹੈ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰੋ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ
ਸਿਹਮਤ ਹੋ)। ਨਮੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਵਲੱਖਣ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਿਹਊਮਨ ਿਟ ੂ ਿਰਸਰਚ ਲਾਇਸਸ (ਨੰਬਰ
12265) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਿਟੰ ਘਮ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਖੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹਨ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਪੋਫੈਸਰ ਅਿਭ ੇਕ ਅਿਭ ੇਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ ਤ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੋਜਕਰਤਾਵ ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ ਨ ਪਿਹਲਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਵਪਾਰਕ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਜਕਰਤਾ
ਵੀ ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਮੂਨ ਜ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ ਹੋ ਤ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨਮੂਿਨਆਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਿਟ ੂ
ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਨਮੂਿਨਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੈਨਿਟਕ ਟੈਸਟ ਨਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖੋਜ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਕੌ ਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਨਾਿਟੰ ਘਮ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਰਾਇਮੇਟਲ
ੋ ੋ ਿਜਸਟ ਪੋਫਸ
ੈ ਰ ਅਿਭ ਕ
ੇ
ਅਿਭ ੇਕ ਅਤੇ ਸੰ ਕਰਮਣ ਦੇ ਪਮੁੱ ਖ ਿਵਿਗਆਨੀ ਪੋਫੈਸਰ ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਬੋਇਨਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਨੂੰ ਰਾ ਟਰੀ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਾਪਤ ਕਲੀਿਨਕਲ ਟਾਇਲ ਯੂਿਨਟ ਦੁਆਰਾ ਵੀ
ਸਮਰਥਨ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਕਲੀਿਨਕਲ ਟਾਇਲਸ ਿਰਸਰਚ ਯੂਿਨਟ (ਓਸੀਟੀਆਰਯੂ) ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਖੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਅਿਧਐਨ ਨੂੰ ਨ ਨਲ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਿਰਸਰਚ
ਦੁਆਰਾ ਫੰ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਨੂੰ ਿਕਸ ਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ?
ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜਕਰਤਾਵ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਤੀਿਨਧੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੋਜ ਨਿਤਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨ ਇਸ
ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਪਵਾਨਗੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਿਹੱ ਤ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਲਈ, ਐਨਐਚਐਸ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੀ ਖੋਜ
ਲੋ ਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੂਹ, ਿਜਸਨੂੰ ਿਰਸਰਚ ਐਿਥਕਸ ਕਮੇਟੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਵੇਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਯੌਰਕ ਾਇਰ
ਂ ਿਦ ਹੰ ਬਰ - ਲੀਡਜ਼ ਵੈਸਟ ਿਰਸਰਚ ਐਿਥਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਐਡ
ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਏ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਆਈਆਰਏਐਸ ਹੈ: 303827
ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਿਚੰ ਤਾ ਹੋਵੇ ਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
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ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਿਹਲੂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਚੰ ਤਾਵ ਜ ਿ ਕਾਇਤ ਹਨ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ
ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਿਰਸਰਚ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ
ਾਮਲ ਨਹ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਮਰੀਜ਼ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਸੇਵਾ
(PALS) ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। PALS ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਐਨਐਚਐਸ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
NHS ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿ ਕਾਇਤ ਜ
ਪ ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲ ਿਕ, PALS ਇਸ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਜੇਕਰ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਸੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਿਟੰ ਘਮ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨ ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਸ ਿ ਕਾਇਤ ਦੀ ਸਧਾਰਨ
ਿਵਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।
ਜੇ ਅਿਧਐਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ ਨ ਹਨ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋਮ (VROOM) ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
ਈਮੇਲ: VROOM@ndorms.ox.ac.uk

ਟੈਲੀਫੋਨ: 0808 196 2101

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜਨ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ
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