
        
       

  )4ع�2 انف)کشن م�� مبتال /و.� وا� افراد انف)کشن $ شب!  وا� مقامات �ا جائزە (ک���   COVID-19اوسلو م�� 

ل�7 معلومات جن!�� ا کت B دعوت دی جا ر< =>  س آپ $  DE م�� Fمطال HI(م�� حاالت ن کہ کتحق
COVID-19  <= ادە /وتاOز Q ان سبTا ام� �7Uانف)کشن ل  

کت 
 ل�� ا�س ا�م ا�س  ک�ا آپ ان لوگوں م�� شامل ہ�� جن��6 ن4شنل ا0س.- ٹیوٹ آف پ%ل$ #�لتھ �� ان حاالت 
 تحق��� مطال� م�� �
؟ مارچ م�� اوسلو  COVID-19پر دعوت دی ?< جن م��  � Uا خطرە زRادە #وتا ?<�Vوالوں انف�کشن ل �Yم�� \ م�� انف�کشن م�� مبتال #و

کت 
 مطلب 
 _ار^   لوگوں کچھ ۔ ی6اں آپ اس تحقیق 
 _ار^ م�� اور اس م�� �
e

f gدعوت م f �Yک #وR کو تحق��� مطال� م�� �
۔   م�� مRmد تفص�ل پڑھ سک�� ہ��

 العہتحق)HI مط

کت f دعوت دی جا رn ?<  �ک آپ کو ا • %ت ثٹ4سٹ Uا ن�sجہ مکرونا وائرس   آپ 
 م�� حال n  کیونکہتحق��� مطال� م�� �
 ۔آvا ?< 

۔ COVID-19تحقیق Uا مقصد یہ جاننا ?< کہ کن حاالت م��  • � Uا خطرە زRادە #وتا ?<�Vانف�کشن ل 
� واz جوا_ات \ ق�م.� معلومات •Yل�� استعمال ک�ا جا سکتا  تحقیق \ حاصل #و 
 �Yم کرU جن��6 اوسلو م�� انف�کشن 

e
f مل��

۔ >? 
 تا�ہ اس _ار^ م�� ب6~� علم حاصل #و کہ کچھ 
 صحتمند ر{ا|شیوں 
 ا�ک گرو #م اوسلو  •

e

ە \ ب� ی� سواالت پوچھ�� 

 لوگوں کو انف�کشن کیوں لVتا ?< اور کچھ کو انف�کشن کیوں ن��6 لVتا۔
 کہ سواالت اس  •

e


 _ار^ م�� #وں  �۔ ا�ر آپ کو دنوں م��  14عالمات پ4ش آ�� \ پ6 آپ ک�ا کر�Y ر�< ہ�� اور ک6اں ر�< ہ��

 کہ  
e



COVID-19کرونا وائرس (آپ ��  عالمات پ4ش ن��6 آ�� ہ�� تو #م پوچھ��  �دنوں م��  U ( 14ا ٹ4سٹ مث%ت آ�� \ پ6
۔کچھ    ک�ا   ک�ا ?<


 چند دن _عد آپ کو  • �مارکی�نگ ن4شنل ا0س.- ٹیوٹ آف پ%ل$ #�لتھ f طرف \ ا�س ا�م ا�س پر ان معلومات Uا لنک مل�
 �
 ل�� ز�ا�� رضامندی دی�� کو ک�6 �ا۔ اس  KantarتجRmا�� Uمپ. �Yک #وR � واال آپ \ تحقیق م�� �Y۔ فون کر

e
f ^فون کر

Rک #ونا آپ f مر�� پر منح� ?<   جس م�� �
e


وRو م�� سواالت 
 جواب دیں  Rک #ونا چاہ�� تو آپ فون پر ان~- ۔ ا�ر آپ �
 تق¡Rم�� 

¢
۔ 12\  10 %ا

e

 ��Vمنٹ ل 

؟  تحقیق �ا مقصد ک)ا =>

۔ انف�کشن 
  COVID-19جو  (SARS-CoV-2)ا�ک ن�ا کرونا وائرس  ، نارو^ سم�ت پوری دن�ا م�� پھ�ل چ©ا ?< ب�ماری Uا س¬ب ب»تا ?<
�  پھ�الؤ پر قابو Yسنگ کرنا ?< تا�ہ ک4سوں   ®ا کو شناخت 
 ل�� نارو^ f ح©مت عم° Uا ا�ک ا#م حصہ _اقاعدە ہدف 
 تحت انف�کشن ٹ̄¡


ل�� اقدامات ک�� جا سک�� ؤ روکپھ�ال Uا مRmد انف�کشن   کر   
 �٪ تک  30
 دوران اوسلو م�� انف�کشن 
  2020خزاں  _دقسم.� \۔ �
 �Yا _اقاعدە علم حاصل کرU ا تھا۔ ل6ذا #م�� ان حاالتµام�ا�¶ ن��6 #و�� کہ ان لوگوں کو انف�کشن ک6اں لU م�� �Yک4سوں م�� یہ معلوم کر 
 

ورت ?< جن م�� اوسلو م�� انف�کشن 
 پھ�الؤ Uا  �̧  f مدد f د سمجھنا ا#م ?< کہ ل�� آپRm۔ اس _ار^ م�� م ام©ان زRادە #وتا ?<
^ م��    انف�کشن ک6اں پ�دا #وتا ?< اور معا�

¹
ºپھ�الؤ کو آ 

¹
ºآ 
ک½¼ پھ�لتا ?< تا�ہ عوام 
 ل�� ہدا�ات کو ب6~� بنا�ا جا س« اور انف�کشن 

۔ تحق��� مطا 
 ل�� _اقاعدە ہدف 
 تحت اقدامات ک�� جائ�� �ل� Uا ا#م ت¡Rن مقصد یہ معلوم کرنا ?< کہ اوسلو م�� کن حاالت محدود رکھ�
۔ اس پراج�کٹ پر  � Uا ام©ان زRادە #وتا ?<�Vام کر م�� کرونا وائرس انف�کشن لU ن4شنل ا0س.- ٹیوٹ آف پ%ل$ #�لتھ اور _لدیہ اوسلو مل کر

۔   ر�< ہ��

؟ کت B دعوت کیوں دی جا ر< => DE آپ کو  

کت f دعوت دے ر�< ہ�� کہ آپ f عمر  #م آپ کو اس ل�� تحق���   آپ اوسلو م�� ر��Á ہ�� ، سال 
 درم�ان ?<  70اور  18مطال� م�� �
  ۔ٹ4سٹ Uا ن�sجہ مث%ت آ�ا ?<  (SARS-CoV-2) اور حال n م�� آپ 
 کرونا وائرس

ی \ اتفا�Â طور اس 
 ساتھ ساتھ  � واz افراد 
 ا�ک گروە کو پ%ل$ رجس~-�Áول افراد اوسلو م�� ر پر چنا گ�ا ?< اور ان��6 صحتمند کن~-
۔ >? nدعوت دی جا ر f کت ولز) 
 طور پر �   (کن~-

  



؟ کت �ا ک)ا مطلب => DE  


 چند دن _عد آپ کو  • �مارکی�نگ تجRmا�� ن4شنل ا0س.- ٹیوٹ آف پ%ل$ #�لتھ f طرف \ ا�س ا�م ا�س پر معلومات Uا لنک مل�
 �۔ UKantarمپ.

e
f ^فون کر 


 ل�� ز�ا�� رضامندی دی�� کو ک�6 �ا۔فون ک • �Yک #وR � واال آپ \ تحقیق م�� �Yر 
Rک #ونا آپ f مر�� پر منح� ?<  • ۔ � کت \ ان©ار کر سک�� ہ�� � ، وRو 
 دوران آپ جب چاہ��  اور ان~-
 جس م��  •

e

وRو م�� سواالت 
 جواب دیں  Rک #ونا چاہ�� تو آپ فون پر ان~-  تق¡Rا�ر آپ �

¢
۔ 12 \ 10 %ا

e

 ��Vمنٹ ل 


 حاالت اور آپ 
 ساتھ  • 
e

fس منظر، زندÄ Åجو آپ 
e


وRو 
 دوران #م پ6� آپ \ کچھ عموÆ سواالت پوچھ��  فون پر ان~-
 کہ 

e

۔ پھر #م آپ \ اس _ار^ م�� سواالت پوچھ�� 

e

� واz لوگوں f تعداد 
 متعلق #وں �Áر �Yب�مار #و 
 �دنوں  14\ پ6

) کر�Y ر�< ہ��   م�� آپ ک�ا  
 دنوں م�� آپ ک�ا کر�Y ر�< ہ�� �� \ پ6Y۔ (�ا ا�ر آپ کو عالمات پ4ش ن��6 آ�� ہ�� تو ٹ4سٹ کروا
� f غرض \ ک�� گ�� Yا پھ�الؤ محدود کرU م�� انف�کشن ^  کہ آپ کو معا�

e

آخر م�� #م آپ \ اس _ار^ م�� پوچھ�� 

۔  مختلف اقدامات ک½¼ ل��V ہ��

 ل�� ن��6 پوچھا جا�� �ا اور نہ n آپ \ تحق��� مطال�  یہ تحقیق ا�ک • �Yتحقیق م�� شامل #و Ëاور آپ \ دو�ارە ا 

e
f ار #و_

۔
e



 سلسg م�� مRmد رابÌ ک�� جائ��  
 

کت $ فوائد اور نقصانات DE  

Rک #و کر آپ ن4شنل ا0س.- ٹیوٹ آف پ%ل$ #�لتھ کو  �COVID-19  متعلق اور اوسلو 

 ط¡Rقوں 
 متعلق ب�ماری  �م�� انف�کشن پھ�ل�
۔ اس علم  

e

� م�� مدد دیں Yخاطر ق�م.� علم حاصل کر f �Yتحت اقدامات کر 

 ل�� _اقاعدە ہدف  �کو #م انف�کشن Uا مRmد پھ�الؤ روک�

۔
e


  استعمال ک¡Rں 

کت Uا مطلب یہ _الÏل ن��6 ?< کہ آپ کو کÎ قسم Uا ط.¶ عالج �ا ٹ4سٹ کرو  � f ک #وں آپR � ÐÑذر 
وRو  انا پڑ^ �ا۔ آپ فون پر ان~-
۔

e

  

̀� وا_ تفص)الت �ا ک)ا /̂و مجھ   ؟ا Q حاصل B جا

̧ف اس پراج�کٹ 
 ب�ان کردە مقصد 
 ل�� استعمال ک�ا جا�� �ا۔ تفص�الت 
 جآپ 
 متعلق جو تفص�الت ر  ، ان��6 
e

f جائ�� f -~س
 
 �̧ف رRجنل اخالق�ا�� Uمی.- اور دو�^ متعلقہ ح©ام f استعمال اور ان��6 س»بھال کر رکھ� عرÔ م�� ا�ر توسیع f گ.� تو یہ توسیع 

ڈ تفص�الت  ۔ آپ کو یہ د�کھ�� Uا حق حاصل ?< کہ آپ 
 متعلق کوÎ0 تفص�الت رجس~- f گ.� ہ�� اور ا�ر رجس~-
e

f »اجازت \ #و س
� Uا حق Yو تو آپ کو ا\ درست کروا# Öمتعلق م�� کو�� غل 
۔ آپ کو تفص�الت پر Uارروا�� 
 سلسg م�� حفاظ.� اقدامات  حاصل ?<

۔ � Uا حق ب� حاصل ?<Yمعلوم کر  

۔
e

f ��جا f ارروا��U تحت 
 � 
 مؤثر قوان�� Î¯Úا اور ان پر پرائی� ��متعلق تمام تفص�الت کو راز م�� رکھا جا 
  آپ 

 �Yو# �Yارروا�� کرU متعلق تفص�الت پر 
آپ f شناخت کروا سک�� واÝ ذا�� تفص�الت (ج½¼ نام، تارRــــخ پ�دا|ش اور ناروRجن شناخ.� آپ 
� f ا�ک ب6ت تھوڑی تعداد 
 ل�� اس کوڈ Uا ت ۔ پراج�کٹ 
 معاون�� ) f جگہ ا�ک کوڈ ڈال د�ا جا�� �ا۔ ا\ شناخت ن©النا ک��6 ہ�� علق نم~¶

۔ آپ f ذا�� تفص�الت \ جوڑنا ممکن #و �ا۔ محقق
e

fگ.� #و Ý جن م�� \ شناخت ن©ال 
e

f ̧ف ان ڈیٹا تک رسا�� حاصل #و � کو  ��
۔ جب ڈیٹا شائع ک�ا جا�� �ا ت و پراج�کٹ انچارج اس _ات 
 ل�� ذمہ دار ?< کہ آپ 
 متعلق تفص�الت پر محفوظ ط¡U \ �áÑارروا�� f جا��

� واz کÎ شخص کو پ6چانYک #وR   نا ممکن ن��6 #و �ا۔اس 
 نتائج م�� تحقیق م�� �


 _عد ®انچ سال تک محفوظ رکھا جا�� �ا۔ پراج�کٹ 
 اختتام 
 ل��  �Yغرض \ پراج�کٹ ختم #و f متعلق تفص�الت کو چ�کنگ 
آپ 
ط�کہ ط.¶ تحقیق اور صحت \ متعلق تحقیق 
 ل��   2025دسم~¶  31 çè >? �.ــــخ رک� گ.� ?< ل�کن پراج�کٹ م�� توسیع #و سکRتار f 

  اس f منظوری دے۔ (REK)رRجنل اخالق�ا�� Uمی.- 

کت آپ B مر�j پر منحi => اور آپ اپ�2 رضامندی واfس d سکH7 ہ��  DE  

۔ ا�ر آپ  ، کو�� وجہ بتا�� _غ~� اپ.� رضامندی واÄس ê سک�� ہ�� ۔ آپ جب چاہ�� کت آپ f مر�� پر منح� ?< تحق��� مطال� م�� �
Rک نہ #ونا چاہ�� �ا _عد م � Uا انتخاب ک¡Rں تو اس \ آپ f نگ6داشت �ا عالج 
 ل�� کو�� من�� نتائج مرتب ن��6 �Yو# ìتحقیق \ ال ��

۔ ا�ر آپ تحق��� مطال� \ الì #و 
e

f ��جا f ��6د تحقیق نRmتفص�الت پر م f صحت f ل�� تو آپ ê سÄ۔ ا�ر آپ رضامندی وا
e


#وں 
، سوا�Y اس 
 کہ ان��6 پ6� n سائ»Î اشاعتوں م��  جائ�� تو آپ اپ�� متعلق ا�ٹ� f گ.�  � Uا تقاضا کر سک�� ہ��Yتفص�الت تلف کر



ن استعمال کر ل�ا گ�ا #و۔ ا�ر آپ _عد م�� الì #ونا چاہ�� �ا تحقیق 
 متعلق سوال پوچھنا چاہ�� تو آپ پراج�کٹ انچارج \ ای م�ل �ا فو 
۔   پر را_طہ کر سک�� ہ��


 نگران \ آپ اپ.� تفص�الت پر   Î Ú̄جن ڈیٹا پروٹ�کشن اتھار�- اور ا0س.- ٹیوٹ آف پ%ل$ #�لتھ م�� پرائیRم�� نارو gسلس 
Uارروا�� 
)۔ ل�� تفص�الت نیíî د�کھ��  
 Ìش©ا�ت کر سک�� ہ�� (راب  

۔�� اس تحق��� مطال� 
 ل��  (REK)ط.¶ تحقیق اور صحت \ متعلق تحقیق 
 ل�� رRجنل اخالق�ا�� Uمی.-    منظوری دی ?<

  Pawel Stefanoffذا�� تفص�الت \ متعلق ن�� قانون 
 تحت عالج Uا ذمہ دار ادارە، ا0س.- ٹیوٹ آف پ%ل$ #�لتھ اور پراج�کٹ انچارج 

 ®ابند ہ�� کہ آپ f ذا�� تفص�الت پر Uارروا�� Uا قانو�� جواز موجود #و۔ اس پراج�کٹ کو  ��  خودمختارانہ طور پر یہ �قی.� بنا� � یون�� یورôی��

ل ڈیٹا پروٹ�کشن رRگول4شن 
 آرٹ�©ل  �۔ 2aنم~¶  9اور آرٹ�©ل   1aنم~¶  f6 ج~   اور آپ f رضامندی f ب»�اد پر قانو�� جواز حاصل ?<

؟ کت Q متعلق کوop سوال پوچھنا چا/Hk ہ�� DE 4ا Fمطال HI(ک)ا آپ تحق  

پر _ات  906 72 697\ فون نم~¶  �Pawel Stefanoffا فون پر را_طہ ک¡Rں: پراج�کٹ انچارج  o@fhi.noslo-korona#م \ ای م�ل 
  ک¡Rں۔


 نگران \ ا0س.- ٹیوٹ آف پ%ل$ #�لتھ م�� پرائیا�ر آپ کو پرائیÎ¯Ú اور ڈیٹا f حفاظت \ متعلق کو�� سوال پوچھنا #و تو آپ  Î¯Ú
 :  personvernombud@fhi.no ای م�ل پر را_طہ کر سک�� ہ��

 :   postkasse@datatilsynet.no ناروRجن ڈیٹا پروٹ�کشن اتھار�- \ ب� اس ای م�ل ا�ڈ̄رس پر را_طہ ک�ا جا سکتا ?<

Kommentert [FS1]: Denne adressen var ufullstending i det norske kasusdokumentet 


