ਹੀਲ ਕੋਵਿਡ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਵਸਿੰਗ ਿੈਬਸਾਇਟ ਵਬਆਨ
ਹੀਲ ਕੋਵਿਡ ਇਕ ਖੋਜ ਅਵਿਐਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਇਲਾਜਾਾਂ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਹੜੇ ਇਲਾਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਿੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਿਾਲੇ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਿੀਆ ਹਨ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਹੀਲ-ਕੋਵਿਡ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਾਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਅਵਿਐਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨਿੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਅਵਿਐਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਿੇਰਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਾਂ ਉਹ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਭਾਗ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਸੱਦਾ ਵਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਾਂ ਨਿੰ ਪ੍ੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਿੰਨੇ ਉੱਪ੍ਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਿੇਰੇ ਵਿਸਵਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਹੀਲ-ਕੋਵਿਡ ਿਾਲੀ ਟੀਮ ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬਿੰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤੱਕ ਵਕਸਦੀ ਪ੍ਹੁਿੰਚ ਹੋਿੇਗੀ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਿੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਾਂ ਵਕਸ ਨਾਲ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਵਿਐਨ ਕੌਣ ਕਰਿਾ ਵਰਹਾ ਹੈ?
ਾਂ ੇ ਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ (Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust) ਅਤੇ ਵਦ ਯਨੀਿਰਵਸਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਂਬਵਰਜ (The
ਕੈਂਬਵਰਜ ਯਨੀਿਰਵਸਟੀ ਹਾਸਪ੍ੀਟਲਜ਼ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਫਾਊਡ
University of Cambridge) ਇਸ ਅਵਿਐਨ ਦੇ ਸਿੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬਿੰਿਨ ਲਈ ਵਜ਼ਿੰਮੇਿਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਯਨਾਈਟਡ ਵਕਿੰਗਡਮ ਵਿਚ ਅਿਾਰਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ
ਨੇ ਵਕਹਾ ਹੈ ਵਕ ਅਵਿਐਨ ਦਾ ਵਦਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਵਦਨ ਦਾ ਸਿੰਚਾਲਣ ਵਲਿਰਪ੍ਲ ਕਲੀਵਨਕਲ ਟਰਾਇਲ ਸੈਂਟਰ (Liverpool Clinical Trials Centre ) (ਐਲ ਸੀ ਟੀ ਸੀ, ਯਨੀਿਰਵਸਟੀ ਆਫ਼ ਵਲਿਰਪ੍ਲ
ਦਾ ਵਹੱਸਾ) ਵਿਖੇ ਅਿਾਰਤ ਟੀਮ, ਯਨੀਿਰਵਸਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਂਬਵਰਜ ਨਾਲ ਸਬਿੰਿਤ ਖੋਜਾਰਥੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਇਕਨਾਵਮਕਸ ਐਾਂਡ ਮੈਡੀਸਨਜ਼ ਈਿੈਲਏਸ਼ਨ (ਸੀ ਐਚ ਈ ਐਮ ਈ) (Centre
for Health Economics and Medicines Evaluation, CHEME) ਨਾਲ ਸਬਿੰਿ ਖੋਜਾਰਥੀਆਾਂ, ਬੈਂਗੋਰ ਯਨੀਿਰਵਸਟੀ ਦੇ ਵਹੱਸੇ (ਕੇਂਦਰੀ ਅਵਿਐਨ ਟੀਮ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ
ਅਵਿਐਨ ਟੀਮ ਨਿੰ ਇਸ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੰ ਿਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਪ੍ਿੇਗੀ।
ਾਂ ੇ ਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ (Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust), ਵਦ ਯਨੀਿਰਵਸਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਂਬਵਰਜ (The
ਕੈਂਬਵਰਜ ਯਨੀਿਰਵਸਟੀ ਹਾਸਪ੍ੀਟਲਜ਼ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਫਾਊਡ
University of Cambridge ) ਅਤੇ ਯਨੀਿਰਵਸਟੀ ਆਫ਼ ਵਲਿਰਪ੍ਲ (University of Liverpool), ਹੀਲ-ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਿੰਯੁਕਤ ਡਾਟਾ ਵਨਯਿੰਤਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿੰਭਾਲ ਅਤੇ
ਇਸਨਿੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿਰਤਣ ਲਈ ਵਜ਼ਿੰਮੇਿਾਰ ਹਨ।
ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੇ ਵਨਯਮ ਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨਿੰ ਨੀ ਆਿਾਰ ਦੱਸੀਏ। ਇਸ ਅਵਿਐਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ
ਡਾਟਾ ਨਿੰ ਖੋਜ ਮਕਸਦਾਾਂ ਲਈ ਿਰਤਦੇ ਹਾਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ‘ਜਨਤਕ ਵਹੱਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਰਜ’, ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਨਿੰ ਸਿੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਿੰਵਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨਿੰ ‘‘ਖਾਸ ਸ਼ਰੇਣੀ’’ ਵਕਹਾ
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਦੀਆਾਂ ਹਾਲਤਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬਿੰਿਤ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਜਸਨਿੰ ਹੀਲ-ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨਿੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ
ਕਾਨਿੰ ਨੀ ਆਿਾਰ ਉੱਪ੍ਰ ਵਨਰਭਰ ਹਾਾਂ ਵਕ ‘‘ਜਨਤਕ ਵਹੱਤ ਵਿਚ ਮਕਸਦਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ, ਵਿਵਗਆਨਕ ਜਾਾਂ ਇਵਤਹਾਸਕ ਖੋਜ ਮਕਸਦਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਾਾਂਵਖਅਕੀ ਮਕਸਦਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਵਸਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ’’।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਿੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਐਲ ਸੀ ਟੀ ਸੀ (LCTC) ਿੈਬਸਾਇਟ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੜ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਅਵਿਐਨ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਮੈਡੀਸਨਜ਼ ਐਾਂਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਏਜਿੰਸੀ (ਐਮ ਐਚ ਆਰ ਏ) (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency)
(MHRA), ਹੈਲਥ ਵਰਸਰਚ ਅਥਾਰਟੀ (Health Research Authority) ਅਤੇ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਵਰਸਰਚ ਐਵਥਕਸ ਸਰਵਿਸ ਕਮੇਟੀ (National Research Ethics Service Committee) ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਅਵਿਐਨ ਵਿਵਗਆਵਨਕ ਅਤੇ ਨੈਵਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਿਐਨ ਨਿੰ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਇਿੰਸਟੀਵਚਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਵਰਸਰਚ
ਹੈਲਥ (ਐਨ ਆਈ ਐਚ ਆਰ (NIHR); ਅਵਿਐਨ ਪ੍ਛਾਣ 133788) ਅਤੇ ਐਨ ਆਈ ਐਚ ਆਰ ਕੈਂਬਵਰਜ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵਰਸਰਚ ਸੈਂਟਰ (NIHR Cambridge Biomedical Research
Centre) ਦੁਆਰਾ ਫਿੰਡ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੈਂਟਰਲ ਅਵਿਐਨ ਟੀਮ ਉਹ ਮੋਬਾਇਲ/ਟੈਬਲੈੱ ਟ ਐਪ੍ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯ ਕੇ ਵਿਚ ਅਿਾਰਤ ਐਪ੍ਾਰੀਟੋ ਨਾਮ ਇਕ ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਉੱਪ੍ਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਫਾਲੋ -ਅੱਪ੍
ਪ੍ਰਸ਼ਨੋ ਤਰੀਆਾਂ ਨਿੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰੋਗ,ੇ ਜਾਾਂ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਵਿਕਲਪ੍ ਫਾਲੋ -ਅੱਪ੍ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਚੁਵਣਆ ਹੈ।
ਹੀਲ ਕੋਵਿਡ ਿੈਬਸਾਇਟ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਵਸਿੰਗ ਵਬਆਨ - ਸਿੰਸ3.0 06/04/2021
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ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ?
ਤੁ ਹਾਡੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਬਿੰਿਤ ਸਟਾਫ਼ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਤੋਂ ਅਵਿਐਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ/ਵਸਹਤ
ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਨਿੰਬਰ (ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਵਿਚ ਸੀ ਐਚ ਆਈ (CHI) ਜਾਾਂ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਵਿਚ ਹੈਲਥ ਐਾਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ
ਨਿੰਬਰ), ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਿੇਰਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਪ੍ਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਵਕਰਪ੍ਟ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਨਿੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਿੇਗਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਖੋਜ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੀਲ-ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀ ਾਂ ਅਵਿਐਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵਹਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਜੀ ਪ੍ੀ (GP) ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ, ਰੈਫ਼ਰਲਜ਼, ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੀਆਾਂ
ਵਿਵਜ਼ਟਸ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਾਂਗੇ। ਇਿੰਗਲੈਂ ਡ ਵਿਚ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਵਡਜੀਟਲ (NHS Digital) ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ, ਿੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ
ਦੇ ਸਿੰਗਠਨਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਨਯਮਤ ਰਪ੍ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਲ ਸੀ ਟੀ ਸੀ (LCTC) ਤੁ ਹਾਡੇ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਨਿੰਬਰ/ਸੀ ਐਚ ਆਈ (CHI) ਨਿੰਬਰ/ਹੈਲਥ ਐਾਂਡ
ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਨਿੰਬਰ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਵਿਲੱ ਖਣ ਅਵਿਐਨ ਪ੍ਰਤੀਭਾਵਗਤਾ ਨਿੰਬਰ ਸਮੇਤ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨਿੰ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਵਡਜੀਟਲ (NHS Digital) ਜਾਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ,
ਿੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਿੰਗਠਨਾਾਂ ਨਿੰ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਨਯਮਤ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਵਡਜੀਟਲ (NHS
Digital) ਜਾਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਿੰਗਠਨ ਤੁ ਹਾਡੇ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS)/ਸੀ ਐਚ ਆਈ (CHI) ਨਿੰਬਰ ਨਿੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਨਯਮਤ ਡਾਟਾ ਨਿੰ ਿਾਪ੍ਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਿੇਰਿੇ
ਕੇਿਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਿਲੱ ਖਣ ਅਵਿਐਨ ਪ੍ਰਤੀਭਾਵਗਤਾ ਨਿੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਐਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਈ ਅਸੀ ਾਂ ਡਾਟਾ ਨਿੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਾਂ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸਨਿੰ ਿਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੰ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤਾਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਲੀਵਨਕਲ ਟਰਾਇਲਾਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਵਜਹਾ ਕਲੀਵਨਕਲ ਰਪ੍ ਵਿਚ ਮਹੱਤਿਪ੍ਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ
ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਜੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਿੇਂ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਿਿੀ ਨਿੰ ਅਪ੍ਡੇ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸਨਿੰ ਇਸ ਿੈਬ ਪ੍ੇਜ਼ ਉੱਪ੍ਰ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਾਾਂਗੇ।
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ਬਟਨ:

ਹੀਲ ਕੋਵਿਡ ਅਵਿਐਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਿਾਹ

ਸਿੰਤਰੀ = ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ; ਇਸ ਵਿਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਨਿੰਬਰ ਿਰਗੀ ਪ੍ਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਦ
ਿੰ ੀ ਹੈ।
ਨੀਲਾ = ਬੇ-ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਵਜਸ ਨਿੰ ਵਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਿਲ ਇਕ ਵਿਲੱ ਖਣ ਅਵਿਐਨ ਪ੍ਛਾਣ ਨਿੰਬਰ (‘‘ਬੇਤਰਤੀਬਪ੍ਨ
ਨਿੰਬਰ’’) ਦੇ
ਨਾਲ ਜੋਵੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਾਲ = ਸਿੰਯੁਕਤ ਅਵਿਐਨ ਆਊਟਪ੍ੁੱਟ ਡਾਟਾ - ਕੋਈ ਿੀ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪ੍ਛਾਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਟਰਾਇਲ ਿਾਲੀ ਬੁਵਨਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:

•
•
•

ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਨਿੰ.
ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਿੇਰਿੇ
ਜਨਅਿੰਕੜੇ (ਉਦਾ. ਤੁ ਹਾਡੀ
ਉਮਰ, ਵਲਿੰ ਗ ਆਵਦ)

•
•

ਬੁਵਨਆਦੀ ਕਲੀਵਨਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੀਲ-ਕੋਵਿਡ ਟਰਾਇਲ
ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿਚ ਹਸਪ੍ਤਾਲ
ਦੀਆਾਂ ਟੀਮਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਡਾਟਾ

ਹੀਲ-ਕੋਵਿਡ ਟਰਾਇਲ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਵਲਿੰ ਕ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁ ਰੱਵਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸਾਰਾ ਬੇ-ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤਾ
ਵਗਆ ਡਾਟਾ

CHEME

ਲਾਗਤ
ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ੀਲਤਾ
ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ

ਪ੍ਾਤਰਤਾ

ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਰਪ੍ਰੋਟਡ ਸਰਿੇਖਣ
ਉੱਤਰ (ਲੱ ਛਣ, ਜੀਿਨ ਦੀ
ਗੁ ਣਿੱਤਤਾ, ਸਿੰਸਾਿਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ
ਖੋਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਬਿੰਿੀ
ਤਜ਼ਰਬਾ)

ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਨਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸਹਤ
ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਵਥਤੀ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੈਲਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ
ਲਈ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੀ
ਵਰਪ੍ੋਰਟ

ਬੈਂਗੋਰ ਯਨੀਿਰਵਸਟੀ

ਯਨੀਿਰਵਸਟੀ ਆਫ਼ ਵਲਿਰਪ੍ਲ
ਐਲ ਸੀ ਟੀ ਸੀ (LCTC)

ਐਪ੍ਾਰੀਟੋ

ਯਨੀਿਰਵਸਟੀ ਆਫ਼
ਵਲਿਰਪ੍ਲ
ਐਲ ਸੀ ਟੀ ਸੀ (LCTC)

ਸਾਰਾ ਏਕੀਵਕਰਤ ਡਾਟਾ

ਕਲੀਵਨਕਲ
ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ੀਲਤਾ
ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ

ਖੋਜ ਪ੍ੇਪ੍ਰ
ਕਾਨਫਰਿੰਸਾਾਂ ਦੀਆਾਂ
ਪ੍ਰਸਤੁ ਤੀਆਾਂ

ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਾਂ ਲਈ
ਵਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰਜ਼

ਐਨ ਐਚ
ਐਸ
ਵਡਜੀਟਲ
(NHS
Digital)

(ਅਵਿਕਾਰਤਾ ਵਦੱਤੇ
ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ
ਸਿੰਗਠਨ)
ਹੀਲ ਕੋਵਿਡ ਿੈਬਸਾਇਟ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਵਸਿੰਗ ਵਬਆਨ - ਸਿੰਸ3.0 06/04/2021
HEAL-COVID Website Data Processing Statement – V3.0 06/04/2021 Punjabi

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ
ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਹਾਾਂ
ਰਾਹੀ ਾਂ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਨਤੀਜੇ

ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਵਕਸਦੀ ਪ੍ਹੁਿੰਚ ਹੋਏਗੀ?
ਇਸ ਅਵਿਐਨ ਵਿਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾਵਗਤਾ ਸਬਿੰਿੀ ਸਾਰੀ ਗੋਪ੍ਨੀਯ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੋਪ੍ਨੀਯ ਰੱਖੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਉਹ ਲੋ ਕਾਾਂ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਮ
ਜਾਾਂ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਿੇਰਵਿਆਾਂ ਨਿੰ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦੀ ਥਾਾਂ ‘ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਲੱ ਖਣ ਕੋਡ ਨਿੰਬਰ ਹੋਏਗਾ।
ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਅਵਿਐਨ ਟੀਮ, ਰੇਗਲੇ ਟਰੀ ਸਿੰਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਸਿੰਗਠਨਾਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਆਵਡਟਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਇਿੰਸਪ੍ੈਕਟਰਾਾਂ ਨਿੰ ਖੋਜ ਅਵਿਐਨ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਨਿੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ/ਟੈਬਲੈੱ ਟ ਐਪ੍ ਦੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਵਿਕਲਪ੍ਕ ਫਾਲੋ -ਅੱਪ੍ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀਆਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੁਿੰਦੇ ਹੋ, ਐਪ੍ਾਰੀਟੋ (ਉਹ ਕਿੰਪ੍ਨੀ ਵਜਸਨੇ ਹੀਲ-ਕੋਵਿਡ ਐਪ੍ ਬਣਾਈ ਹੈ)
ਇਨ੍ਾਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀਆਾਂ ਨਿੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏਗੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਾਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਿੇਰਿੇ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਲੱ ਗਣਗੇ, ਜਾਾਂ ਉਹ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵਨਯਮਤ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁਿੰਚ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਾਾਂਗੇ। ਇਕ ਿਾਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਐਨ ਨਿੰ ਸਮਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਡਾਟਾ ਨਿੰ 10 ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ ਰੱਵਖਆ
ਜਾਿੇਗਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਾਂ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਵਰਪ੍ੋਰਟਾਾਂ ਨਿੰ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਵਲਖਾਾਂਗੇ ਵਕ ਕੋਈ ਿੀ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਲਗਾ ਸਕੇ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਅਵਿਐਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਵਲਆ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੰ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿਰਵਤਆ ਜਾਿੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਕਲਪ੍ ਵਕਹੜੇ ਹਨ?
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ, ਕੋਈ ਿੀ ਕਾਰਨ ਵਦੱਤੇ ਵਬਨਾਾਂ ਅਵਿਐਨ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣਨਾ ਬਿੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੰ ਰੱਵਖਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ
ਅੱਗੇ ਿਾਸਤੇ ਹੀਲ-ਕੋਵਿਡ ਅਵਿਐਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਨਹੀ ਾਂ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁਿੰਦੇ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਪ੍ਰ ਵਦੱਤੇ ਸਿੰਪ੍ਰਕ
ਿੇਰਵਿਆਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਅਵਿਐਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਬਿੰਦ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਵਨਯਵਮਤ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਤੋਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਾਾਂਗੇ। ਜੇ
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਵਕ ਅਸੀ ਾਂ ਅਵਜਹਾ ਕਰੀਏ ਤਾਾਂ ਸਾਨਿੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਬਿੰਦ ਕਰ ਦੇਿਾਾਂਗੇ।
ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਾਂ ਵਿਚ, ਿੈਸੇ ਸਾਨਿੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਐਨ ਿਾਲੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ
ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਾਾਂਗੇ ਵਜੱਥੇ ਸਾਨਿੰ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨਿੰ ਨੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ।
ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਾਾਂਗੇ ਵਜੱਥੇ ਸਾਨਿੰ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨਿੰ ਨੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਨਿੰ ਦੇਖਣ ਜਾਾਂ
ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਿਾਾਂਗੇ।
ਹੋਰ ਿੋਜ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਨੀ
ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਖੋਜ ਅਵਿਐਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੁਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਿੰਗਠਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਗਠਨਾਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖੋਜ ਅਵਿਐਨਾਾਂ ਨਿੰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ
ਖੋਜਾਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਿਿੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਗਠਨ ਯਨੀਿਰਵਸਟੀਆਾਂ, ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਸਿੰਗਠਨ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਖੋਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੰ ਸਿੰਗਠਨਾਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਿਲ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਖੋਜ ਲਈ ਯ ਕੇ ਪ੍ਾਲਸੀ ਫਰੇਮਿਰਕ (UK Policy Framework for Health
and Social Care Research) ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਿੇਗਾ।
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ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਸ ਅਵਿਐਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੁਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਅਵਿਐਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ, ਰੱਵਖਅਤ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ੍ ਹੋਏਗਾ।
ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ?
ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੰ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿਰਤਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਵਿਕਾਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
•
•
•
•

ਐਲ ਸੀ ਟੀ ਸੀ (LCTC) ਦੀ ਿੈਬਸਾਇਟ https://lctc.org.uk/privacy’ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇੱਥੇ www.hra.nhs.uk/information-about-patients
ਇੱਥੋਂ ਉਪ੍ਲਬੱਿ ਹੈਲਥ ਵਰਸਰਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚੇ ਵਿਚ www.hra.nhs.uk/patientdataandresearch
ਾਂ ੇ ਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust Data
ਇੱਥੇ ਕੈਂਬਵਰਜ ਯਨੀਿਰਵਸਟੀ ਹਾਸਪ੍ੀਟਲਜ਼ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਫਾਊਡ
Protection Officer) ਨਿੰ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਕਰਕੇ infogov@addenbrookes.nhs.uk

•
•
•

ਇੱਥੇ ਯਨੀਿਰਵਸਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਂਬਵਰਜ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (University of Cambridge Data Protection Officer) ਨਾਲ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਕਰਕੇ dpo@admin.cam.ac.uk
ਇੱਥੇ ਯਨੀਿਰਵਸਟੀ ਆਫ਼ ਵਲਿਰਪ੍ਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (University of Liverpool Data Protection Officer) ਨਾਲ ਸਿੰਪ੍ਰਕ ਕਰਕੇ legal@liverpool.ac.uk
ਆਪ੍ਣੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਇਕ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨਿੰ ਪ੍ੁਛ
ੱ ਕੇ

ਕੀ ਮੈਂ ਵਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ?
ਹਾਾਂ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਵਜਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, SK9 5AF (www.ico.org.uk) ਵਿਖੇ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਹੈ।

ਹੀਲ ਕੋਵਿਡ ਿੈਬਸਾਇਟ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਵਸਿੰਗ ਵਬਆਨ - ਸਿੰਸ3.0 06/04/2021
HEAL-COVID Website Data Processing Statement – V3.0 06/04/2021 Punjabi

