ਕੋਿਵਡ-19 ਿਵਚ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਅਤੇ
ਨਵਜਾਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਨਤੀਜੇ
ਕੋਿਵਡ-19 ਿਵਚ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਨਤੀਜੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਿਵਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ
ਿਪਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਨGH ਦੇ ਨਵਜਾਤH ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਪIਭਾਿਵਤ ਔਰਤH ਦੀ ਿਵਸ਼ਵੀ ਰਿਜਸਟਰੀ

ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੱ ਦਾ
ਅਸT ਉਨGH ਔਰਤH, ਿਜਨGH ਨੂੰ ਉਨGH ਦੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਹੋਣ ਦਾ ਜH SARS-CoV-2 (ਉਹ ਿਵਸ਼ਾਣੂੰ ਜੋ ਕੋਿਵਡ-19
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਲਾਗ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ
ਹH ਤH ਜੋ ਉਨGH ਦੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ, ਜ਼ੋਖਮH ਅਤੇ ਲਾਭH
ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤ\ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ SARS-CoV2 ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵਚ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਿਕ ਖੋਜੀ ਟੀਮ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰH
ਨਾਲ ਸHਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨGH ਨੂੰ ਉਨGH ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜHਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ ਗਾ।
ਅਸT ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਸਮ^ ਤ\ ਪਿਹਲH ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਤ ਲਾਗ _ਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ
ਪIਭਾਵH ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਵHਗੇ।

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰH ਲਈ ਿਨਯਮਤ ਅਪਡੇਟ ਪੈਦਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰ ਮਨਾਮੀ ਨਾਲ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨGH ਿਰਪੋਰਟH ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ
ਉਪਲਬੱ ਧ ਹੈ https://pan-covid.org/
ਮੈਨੰ ੂ ਿਕF ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕaਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਜH ਉਸ ਤ\ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜH ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੀ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਤੁਹਾਡੇ _ਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਜH ਨਹT। ਜੇ ਤੁਸT ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦਾ
ਿਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤH ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸT ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸT

ਤH ਵੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ^ ਅਤੇ ਿਬਨH ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱ ਿਸਆਂ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ\ ਹੱ ਟਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ^ ਹੱ ਟਣ ਲਈ ਿਲਆ ਿਗਆ
ਿਨਰਣਾ, ਜH ਭਾਗ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪIਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜHਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਪIਭਾਿਵਤ ਨਹT ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸT ਭਾਗ
ਲੈ ਣ ਿਵਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤH ਅਸT ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਿਖਕ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰHਗੇ ਿਜਸਨੂੰ ਿਕ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਮH ਭਾਗ ਲH ਦਾ/ਦੀ ਹI ਤI ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ, ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਤ\ ਬਾਅਦ
ਦੀ ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵੈਬਸਾਇਟ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨ
ਐਚ ਐਸ (NHS) ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ,
ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਤਰੀਖI ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰ ਪਰਕ ਨਹK ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸK ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਸਬੰ ਧੀ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣ ਤੱ ਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਤM ਰੁਟੀਨ ਿਵਚ ਉਪਲਬੱ ਧ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਨੰਬਰI ਦੀ ਵਰਤM
ਕਰIਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਿਨਓਨcਟਲ ਯੂਿਨਟ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਿਲਆ ਜHਦਾ ਹੈ, ਤH ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂ ਕੇ ਹੈਲਥ
ਿਰਸਰਚ ਅਥਾਰਟੀ (UK Health Research Authority) ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਿਕIਤੀ ਿਦੱ ਤੇ ਨdਸ਼ਨਲ ਿਨਓਨcਟਲ ਿਰਸਰਚ ਡਾਟਾਬੇਸ
(Neonatal Research Database) ਤ\ ਪIਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀ ਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਿਕ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਨੈਿਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ@ਾਪਤ ਹੋਰ ਖੋਜ ਪ@ੋਜੈਕਟਾਂ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਸੰਪਰਕ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਿਨਰਣਾ ਪੈਨ-ਕੋਿਵਡ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪ@ਭਾਿਵਤ
ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਕੋਿਵਡ-19 ਿਵਚ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਅਤੇ
ਨਵਜਾਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਨਤੀਜੇ
ਕੋਿਵਡ-19 ਿਵਚ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਨਤੀਜੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਿਵਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ
ਿਪਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਨGH ਦੇ ਨਵਜਾਤH ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਪIਭਾਿਵਤ ਔਰਤH ਦੀ ਿਵਸ਼ਵੀ ਰਿਜਸਟਰੀ
ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵਤ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ? ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪIਤੱਖ ਲਾਭ ਨਹT ਿਮਲਣਗੇ। ਅਸT ਇਸ
ਰਿਜਸਟਰ ਲਈ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ 19 ਦੇ ਪIਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਿਸਹਤ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰH ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤHਗੇ।

ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵਤ ਜ਼ੋਖਮ ਕੀ ਹਨ? ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਇਸ ਤਰGH ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਖਮ ਨਹT ਹਨ ਿਜਨGH ਨੂੰ
ਅਸT ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਿਕaਿਕ ਅਸT ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਕੇਵਲ ਡਾਟਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵHਗੇ।
ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਅਿਧਐਨ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਇਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲH ਿਵਚ
ਪIਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਨਫਰੰ ਸH ਿਵਚ ਪIਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਰਪੋਰਟ ਜH ਪIਕਾਸ਼ਨ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ
ਜ਼ਾਹਰ ਨਹT ਹੋਏਗੀ।
ਇਸ ਖੋਜ ਦਾ ਸੰ ਯੋਜਨ ਅਤੇ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਕੌ ਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਨੂੰ ਯੂ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਸਰਚ ਕਾjਿਸਲ (UK Medical
Research Council) ਦੁਆਰਾ ਫੰ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਿਕਸਨS ਕੀਤੀ ਹੈ? ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਿਵਚ ਇਸਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੇਡੋਕ ਿਰਸਰਚ ਐਿਥਕਸ
ਕਮੇਟੀ (Haydock Research Ethics Committee) ਦੁਆਰਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨdਿਤਕ ਰਾਏ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜIਦਾ ਹੈ ਤI ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ, ਤH ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਤਰGH ਦੇ
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਖਾਸ ਪIਬੰਧ ਨਹT ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤH ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰ ਦਰਭ ਦੇ ਿਬਨH, ਜੇ ਤੁਸT ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ, ਜH ਿਜਸ ਤਰGH ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਿਕਸੇ ਪੱ ਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾਵH ਹਨ ਤH ਉਨGH ਨੂੰ ਿਨਰੀਖਕ ਿਕIਸਟੋਫ਼ਰ ਲੀਸ ਨੂੰ
c.lees@imperial.ac.uk ‘ਤੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨdਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਸ (National Health Service) ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤH
ਕਰਨ ਦੇ ਆਮ ਪIਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬੱ ਧ ਹਨ।
ਅਸK ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸ ਤਰVI ਵਰਤIਗੇ? ਇੰ ਪੀਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ (Imperial College
London) ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਪIਯੋਜਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਟਾ ਿਨਯੰ ਤਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰGH ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਸT ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹH। ਇੰ ਪੀਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ
(Imperial College London) ਮੁੱ ਢਲੇ ਖੋਜ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ\ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨmਜੀ ਡਾਟਾ
ਨੂੰ ਰੱ ਖੇਗਾ। ਇਸ ਖੋਜ ਪIੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡH ਤ\ ਪIਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਮ ਿਸਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ। ਲੋ ਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨ
ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ ਜH ਿਰਕਾਰਡH ਦੀ ਜHਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ ਤH ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਖੋਜ ਸਹੀ ਤਰGH ਕੀਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸT ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖHਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸT ਿਸਹਤ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵH ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ\ ਕਰਦੇ ਹH। ਜਨਤਕ ਫੰ ਡH ਨੂੰ ਪIਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰ ਗਠਨ ਦੇ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦ\ ਅਸT ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਸਨੂੰ ਅਸT ਉਨGH ਲੋ ਕH ਤ\ ਪIਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਨGH
ਨc ਖੋਜ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹH ਤH ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪnਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਵਰਤ\ ਜਨਤਕ ਿਹੱ ਤ
ਿਵਚ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਜਦ\ ਤੁਸT ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ ਤH ਅਸT ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਉਨGH
ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤHਗੇ ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜTਦੇ ਹਨ। ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰ ਧੀ
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ਕੋਿਵਡ-19 ਿਵਚ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਅਤੇ
ਨਵਜਾਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਨਤੀਜੇ
ਕੋਿਵਡ-19 ਿਵਚ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਨਤੀਜੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਿਵਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ
ਿਪਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਨGH ਦੇ ਨਵਜਾਤH ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਪIਭਾਿਵਤ ਔਰਤH ਦੀ ਿਵਸ਼ਵੀ ਰਿਜਸਟਰੀ
ਖੋਜ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਿਹੱ ਤH ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਸੰ ਪੂਰਨ
ਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਿਰਸਰਚ (UK Policy
ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਹੱ ਤH ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸT ਯੂ ਕੇ ਪਾਲਸੀ ਫIੇਮਵਰਕ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਐਡ
Framework for Health and Social Care Research) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹH।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਸਤIਤਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਕਨਾਿਮਕ ਏਰੀਆ (European Economic Area) ਦੇ ਦੇਸ਼H ਤ\ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ
ਦੇਸ਼H (ਉਦਾਹਰਣ ਵੱ ਜ\, ਿਕਸੇ ਖੋਜ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨGH ਹਾਲਤH ਿਜਨGH ਿਵਚ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿਵਚ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਨmਜੀ ਡਾਟਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇੰ ਪੀਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ (Imperial College London) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਿਕ ਇਸਨੂੰ ਡਾਟਾ
ਪIੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਸਤHਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜHਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ ਜHਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਿਖਅਣ ਦੇ
ਮਾਨਕH ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵਚ ਯੂਰਪੀਅਨ
ਕਿਮਸ਼ਨ (ਈ ਸੀ) (European Commission, EC) ਦੇ ਉਪਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਿਨਰਣੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹT ਹੈ, ਤH ਇੰ ਪੀਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪIਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਈ ਸੀ (EC) ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਿਕIਤੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਮਾਨਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ
ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪIਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨmਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਿਕਵ^ ਪIੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਸIਝਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਿਨmਜਤਾ ਨoਿਟਸ ਿਵਚ ਦੱ ਸੇ ਮਕਸਦH ਲਈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰGH _ਪਰ ਦੱ ਿਸਆ
ਿਗਆ ਹੈ ਇਸ _ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ _ਪਰ ਿਨਰਭਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸT ਤੁਹਾਡੇ ਿਨmਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੀਜੀਆਂ
ਿਧਰH ਨਾਲ ਸHਝਾ ਕਰHਗੇ।

•

ਇੰ ਪੀਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਏਜੰ ਟ, ਠcਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪIਦਾਤੇ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਪIੰ ਿਟੰ ਗ ਅਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵH
ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ, ਈਮੇਲ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਜH ਵੈਬ ਸਰਿਵਸਜ਼, ਜH ਉਹ ਸਪਲਾਇਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ _ਪਰ ਦੱ ਸੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚ\ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਸਾਡੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਪIਦਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ

ਪIੋਸੈਿਸੰ ਗ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸT ਉਨGH ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖਾਸ ਮਕਸਦH ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨmਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪIੋਸੈਸ
ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦੇ ਹH ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

•

ਕਾਰਿਡਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ (Cardiff University), ਜੋ ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਇਕ ਜਨਤਕ-ਫੰਡ ਨੂੰ ਪ@ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਵਜL, ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਤL ਪ@ਾਪਤ ਗੁ ੰਮਨਾਮ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਨੈਿਤਕ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ@ਾਪਤ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੋਰ ਅਿਧਐਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਿਜਹਾ ਡਾਟਾ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡਾ
ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰVI ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਕਲਪ ਿਕਹੜੇ ਹਨ? ਤੁਸT ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ^, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ
ਿਦੱ ਤੇ ਿਬਨH c.lees @imperial.ac.uk but ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਬਣਨਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸT ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲH ਤ\ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।

•

ਜੇ ਤੁਸT ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਤH ਅਸT ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤ\ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹਵHਗੇ। ਜੇ ਤੁਸT ਨਹT ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਿਕ ਅਸT ਅਿਜਹਾ ਕਰੀਏ ਤH ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਅਤੇ ਅਸT ਇਹ ਬੰ ਦ
ਕਰ ਦੇਵHਗੇ।

•

ਖੋਜ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡH ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸT
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜH ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹT ਦੇਵHਗੇ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰVI ਵਰਿਤਆ ਜIਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸK ਿਕੱ ਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸT ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਕਸ ਤਰGH ਵਰਤਦੇ ਹH ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸT ਇੱ ਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ

•

ਹੋ www.hra.nhs.uk/information-about-patients/

•

ਖੋਜ ਟੀਮH ਿਵੱ ਚ\ ਇਕ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛ ਕੇ

•

pan-covid@cardiff.ac.uk ਨੂੰ ਇਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ
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ਕੋਿਵਡ-19 ਿਵਚ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਅਤੇ
ਨਵਜਾਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਨਤੀਜੇ
ਕੋਿਵਡ-19 ਿਵਚ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਨਤੀਜੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਿਵਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ
ਿਪਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਨGH ਦੇ ਨਵਜਾਤH ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਪIਭਾਿਵਤ ਔਰਤH ਦੀ ਿਵਸ਼ਵੀ ਰਿਜਸਟਰੀ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਜਸ ਤਰGH ਅਸT ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਦੇ ਹH, ਜੇ ਤੁਸT ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤH ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਇੰ ਪੀਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਟਾ ਪIੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (Imperial College London’s Data Protection Officer) ਨੂੰ ਈਮੇਲ
ਰਾਹT dpo@imperial.ac.uk 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜH 020 7594 3502 _ਪਰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹT
ਅਤੇ/ਜH ਡਾਕ ਰਾਹT Imperial College London, Data Protection Officer, Faculty Building Level 4, London SW7 2AZ
'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸT ਸਾਡੇ ਜੁਆਬH ਤ\ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਹT ਹੋ ਜH ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸT ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰGH
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹH ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹT ਹੈ ਤH ਤੁਸT ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (ਆਈ ਸੀ ਓ) (Information
Commissioner’s Office, ICO) ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਸੀ ਓ (ICO) ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸT ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤ\ ਪਿਹਲH ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਕੰ ਟਰੋਲਰ (ਸਾਡੇ ਨਾਲ) ਨਾਲ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਐਨ
ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤH ਜੋ ਅਸT ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਜHਚ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਅਸT ਆਪਣੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟH ਨੂੰ ਇਸ ਤਰGH ਿਲਖHਗੇ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹT ਲਗਾ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਸT ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ ਹੈ।
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