
        
         

ول  COVID-19اوسلو م��    )ز 7ع45 صحتمند افرادانف(کشن % شب"! وا  مقامات �ا جائزە (کن��

ل�9 معلومات جن"�� ا کت F دعوت دی جا رA B@ کہ کن حاالت م�� س آپ %  HI م�� Jمطال LM)تحق
COVID-19  @A وتاO ادەPز R ان سبUا ام� 

49Vانف(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 
 رOاNشیوں م�� M کچھ  COVID-19پر دعوت دی ?< جن م��  � Yا خطرە زVادە #وتا ?<�Zکو تحق��� لوگوں  انف�کشن ل

 
کت  ۔ ی6اں آپ اس تحقیق 
 _ار^ م�� اور اس م�� �
c

d eدعوت م d �fک #وV 
 _ار^ م�� مVmد تفص�ل پڑھ  مطلبمطال� م�� �
۔   سک�� ہ��

 تحق(LM مطالعہ

• 
کت d دعوت دی جا رo ?< جن م�� اوسلو م�� کرونا وائرسآپ کو ان حاالت  Yا   (COVID-19)  تحق��� مطال� م�� �
۔ � Yا امrان زVادە #وتا ?<�Zانف�کشن ل 

کت d دعوت اس ل�� دی جا رo ?< کہ آپ  آپ • ی M اتفا�u طور پر اس  کو � -vان لوگوں م�� شامل ہ�� جن��6 پ%ل$ رجس

کت d دعوت  ۔  تحقیق م�� �  ل�� چنا گ�ا ?<

۔ COVID-19تحقیق Yا مقصد یہ جاننا ?< کہ کن حاالت م��  • � Yا خطرە زVادە #وتا ?<�Zانف�کشن ل 
•  

c
d ق�م.� معلومات مل�� M وا} جوا_ات �fحاصل #و M ل�� استعمال ک�ا جا سکتا تحقیق 
 �fم کرY جن��6 اوسلو م�� انف�کشن

۔ >? 
• 
 جن��6 ا�ک   #م اوسلو م�� ر�~� وا} ان لوگوں 

c

انف�کشن ثا_ت #وا ?< تا�ہ  COVID-19گروە M ب� ی� سواالت پوچھ�� 

 اس _ار^ م�� ب�v6 علم حاصل #و کہ کچھ لوگوں کو انف�کشن کیوں لZتا ?< اور کچھ کو انف�کشن کیوں ن��6 لZتا۔
 کہ آپ �� اس تحقیق م��  •

c

کت پر رضامند #وں تو سواالت اس _ار^ م�� #وں  � M پ�6 
  ا�ر آپ �fدنوں م��  14شامل #و

۔  کچھ  ک�ا   ک�ا ?< اور آپ ک6اں ر�< ہ��

 چند دن _عد آپ کو  • �مارکی�نگ رف M طن4شنل ا0س.- ٹیوٹ آف پ%ل$ #�لتھ d ا�س ا�م ا�س پر ان معلومات Yا لنک مل�

 �
 ل�� ز�ا�� رضامندی دی~� کو ک�6 �ا۔ اس  KantarتجVmا�� Yمپ. �fک #وV � واال آپ M تحقیق م�� �f۔ فون کر
c

d ^فون کر
 جس 

c

وVو م�� سواالت 
 جواب دیں  -vک #ونا چاہ�� تو آپ فون پر انV ۔ ا�ر آپ � Vک #ونا آپ d مر�� پر منح� ?< م�� �

 تق�Vم�� 
�
۔ M12  10 %ا

c

 ��Zمنٹ ل 

؟تحقیق �ا مقصد ک(ا  @A 

۔ انف�کشن 
  COVID-19جو  (SARS-CoV-2)ا�ک ن�ا کرونا وائرس  ، نارو^ سم�ت پوری دن�ا م�� پھ�ل چrا ?< ب�ماری Yا س¨ب ب§تا ?<
�  پھ�الؤ پر قابو fتحت انف�کشن ٹ�¬سنگ کرنا ?< تا�ہ ک4سوں   »ا 
کو شناخت 
 ل�� نارو^ d حrمت عم Yا ا�ک ا#م حصہ _اقاعدە ہدف 

۔ ؤ روکپھ�ال Yا مVmد کر 
 انف�کشن   
 ل�� اقدامات ک�� جا سک�� �~ M �.2020خزاں _دقسم  
٪ تک  30
 دوران اوسلو م�� انف�کشن 
 �fا _اقاعدە علم حاصل کرY ام�ا́� ن��6 #و�³ کہ ان لوگوں کو انف�کشن ک6اں ل²ا تھا۔ ل6ذا #م�� ان حاالتY م�� �fک4سوں م�� یہ معلوم کر 
 

۔ اس _ار^ م�� مVmد سمجھنا ا#م ?< کہ ل��  ورت ?< جن م�� اوسلو م�� انف�کشن 
 پھ�الؤ Yا امrان زVادە #وتا ?< �¶ d مدد d آپ
^ م��    انف�کشن ک6اں پ�دا #وتا ?< اور معا�

·
 پھ�الؤ کو آ¸

·
ک«º پھ�لتا ?< تا�ہ عوام 
 ل�� ہدا�ات کو ب�v6 بنا�ا جا س¹ اور انف�کشن 
 آ¸

۔ تحق��� مطال� Yا محدود ر  
 ل�� _اقاعدە ہدف 
 تحت اقدامات ک�� جائ�� �م کرنا ?< کہ اوسلو م�� کن حاالت و ا#م ت�Vن مقصد یہ معلکھ~
۔ اس پراج�کٹ پر  � Yا امrان زVادە #وتا ?<�Zام کر  م�� کرونا وائرس انف�کشن لY ن4شنل ا0س.- ٹیوٹ آف پ%ل$ #�لتھ اور _لدیہ اوسلو مل کر

۔   ر�< ہ��

 @A Bدعوت کیوں دی جا ر F کت HI ؟آپ کو  

کت d دعوت دے ر�< ہ�� کہ آپ d عمر  سال 
 درم�ان ?< اور آپ اوسلو م�� ر�~�  70اور  18#م آپ کو اس ل�� تحق��� مطال� م�� �
ی M اتفا�u طور پر چنا گ�ا ?< اور ان��6 صح -vا�ک گروە کو پ%ل$ رجس 
۔ اوسلو م�� ر�~� وا} افراد  ولز) 
 طور ہ�� -vول افراد (کن -vتمند کن

۔ >? oدعوت دی جا ر d کت   پر �



 جن Yا کرونا وائرس 
c


4سٹ حال o ٹ (COVID-19)اس 
 ساتھ ساتھ #م ات.� o تعداد م�� ان لوگوں کو ب� _طور ک4¿� تحقیق م�� ل�� 
ط یہ ?< کہ آپ اوسلو م�� ر�~�  کت d ا�ک � ۔ تحقیق م�� �   سال 
 درم�ان #و۔ 70اور  18#وں اور آپ d عمر م�� مث%ت آ�ا ?<

؟ @A ا ک(ا مطلب�کت 
HI  


 چند دن _عد آپ کو  • �مارکی�نگ تجVmا�� ن4شنل ا0س.- ٹیوٹ آف پ%ل$ #�لتھ d طرف M ا�س ا�م ا�س پر معلومات Yا لنک مل�
 �۔ YKantarمپ.

c
d ^فون کر 

•  �
 ل�� ز�ا� �fک #وV � واال آپ M تحقیق م�� �fکو ک�6 �ا۔فون کر �  رضامندی دی~
Vک #ونا آپ d مر�� پر منح� ?<  • ۔ � کت M انrار کر سک�� ہ�� � ، وVو 
 دوران آپ جب چاہ�� -vاور ان 
 جس م��  •

c

وVو م�� سواالت 
 جواب دیں  -vک #ونا چاہ�� تو آپ فون پر انV  تق�Vا�ر آپ �

�
۔ M12  10 %ا

c

 ��Zمنٹ ل 

وVو 
 دوران #م  • -vساتھ فون پر ان 

 حاالت اور آپ  
c

dس منظر، زندÃ Äجو آپ 
c


پ�6 آپ M کچھ عموÅ سواالت پوچھ�� 
 �fک #وV  کہ اس تحقیق م�� �

c

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

c

ر�~� وا} لوگوں d تعداد 
 متعلق #وں 

 
۔ آخر م�� #م آپ M14  M پ�6  ^ م�� انف�کشن دنوں م�� آپ ک�ا کر�f ر�< ہ��  کہ آپ کو معا�
c


اس _ار^ م�� پوچھ�� 
۔ � d غرض M ک�� گ�³ مختلف اقدامات ک«º ل��Z ہ��fا پھ�الؤ محدود کرY 


 ل�� ن��6 پوچھا جا�³ �ا اور نہ o آپ M تحق��� مطال�  • �fتحقیق م�� شامل #و Êدو�ارە ا M اور آپ 
c

d یہ تحقیق ا�ک _ار #و
۔
 سلسe م�� مVmد 

c

 رابË ک�� جائ�� 

 

کت % فوائد اور نقصانات HI  

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

 ط�Vقوں  �ب�ماری 
 متعلق اور اوسلو م�� انف�کشن پھ�ل~
۔ اس علم  

c

� م�� مدد دیں fل�� _اقق�م.� علم حاصل کر 
 �� d خاطر کو #م انف�کشن Yا مVmد پھ�الؤ روک~fتحت اقدامات کر 
اعدە ہدف 

۔
c


  استعمال ک�Vں 

کت Yا مطلب یہ _الÌل ن��6 ?< کہ آپ کو   � d ا آپY قسم Íک #وں ا پڑ^ �ا ط́. عالج �ا ٹ4سٹ کروان کV � ÏÐذر 
وVو  -v۔ آپ فون پر ان
۔

c

  

  ؟ا R حاصل F جا4a وا` تفص(الت �ا ک(ا Ôو مجھ

، ان��6 ¶ف اس پراج�کٹ 
 ب�ان کردە مقصد 
 ل�� استعمال ک�ا جا�³ �ا۔ جآپ 
 متعلق جو تفص�الت ر 
c

d جائ�� d -vس 
تفص�الت 
d امrمی.- اور دو�^ متعلقہ حY جنل اخالق�ا��Vگ.³ تو یہ توسیع ¶ف ر d م�� ا�ر توسیع Óعر 
 � استعمال اور ان��6 س§بھال کر رکھ~

 �۔ آپ کو یہ د�کھ~
c

d ¹و س# M گ  اجازت d -vتفص�الت رجس Í0متعلق کو 
ڈ تفص�الت .Y ³ا حق حاصل ?< کہ آپ  -vہ�� اور ا�ر رجس 
۔ آپ کو  � Yا حق حاصل ?<fدرست کروا Mو تو آپ کو ا# Öمتعلق م�� کو�³ غل 
تفص�الت پر Yارروا�³ 
 سلسe م�� حفاظ.� اقدامات 

۔ � Yا حق ب� حاصل ?<fمعلوم کر  

۔آپ 
 متعلق تمام تفص�ال 
c

d ³�جا d ³ارروا�Y تحت 
 � 
 مؤثر قوان�� Í¬Ù³ �ا اور ان پر پرائی�ت کو راز م�� رکھا جا  

آپ d شناخت کروا سک�� واÝ ذا�� تفص�الت (ج«º نام، تارVــــخ پ�داNش اور ناروVجن شناخ.�  کر�f #و³f آپ 
 متعلق تفص�الت پر Yارروا�³  
� d ا�ک ب6ت تھوڑی تعداد 
 ل�� اس کوڈ Yا ت ۔ پراج�کٹ 
 معاون�� علق نمd (v́ جگہ ا�ک کوڈ ڈال د�ا جا�³ �ا۔ اM شناخت نrالنا ک6~� ہ��

� کو ¶ف آپ d ذا�� تفص�الت M جوڑنا ممکن #و �ا۔ محق  ان ڈیٹا ق��
c

d تک رسا�³ حاصل #و  
c

dگ.³ #و Ý الrشناخت ن M ۔ جن م��
۔  جب ڈیٹا شائع ک�ا جا�³ �ا تو پراج�کٹ انچارج اس _ات 
 ل�� ذمہ دار ?< کہ آپ 
 متعلق تفص�الت پر محفوظ ط�Y M �áÐارروا�d ³ جا�³

 
� وا} کÍ شخص کو پ6چااس fک #وV   ۔ا ننا ممکن ن��6 #و �نتائج م�� تحقیق م�� �


 _عد »انچ سال تک محفوظ رکھا جا�³ �ا۔  �fپراج�کٹ ختم #و M غرض d متعلق تفص�الت کو چ�کنگ 
پراج�کٹ 
 اختتام 
 ل�� آپ 
31  v́ط�کہ   2025دسم ¿ç >? �.ــــخ رک� گ.³ ?< ل�کن پراج�کٹ م�� توسیع #و سکVتار d .́ل��  تحقیق ط 
 اور صحت M متعلق تحقیق 

  اس d منظوری دے۔ (REK)رVجنل اخالق�ا�� Yمی.- 

کت آپ F مر4j پر منحA i@ اور آپ اپ45 رضامندی واfس d سکL9 ہ��  HI  

کت آپ d مر�� پر منح� ?< تحق��� مطال� م��  ، کو�³ وجہ بتا�³ _غ�v ۔ � ۔ ا�ر آپ اپ.� رضامندی واÃس ê سک�� ہ�� آپ جب چاہ��
� Yا انتخاب ک�Vں تو اس M آپ d نگ6داشت �ا عالج 
 ل�� کو�³ من�� نتائج مرتب ن��6 fو# ëال M ک نہ #ونا چاہ�� �ا _عد م�� تحقیقV � 
۔ ا�ر آپ تحق��� مطال� M الë #و 

c
d ³�جا d ��6د تحقیق نVmتفص�الت پر م d صحت d ل�� تو آپ ê سÃ۔ ا�ر آپ رضامندی وا

c

 #وں 

، سوا³f اس 
 کہ ان��6 پo �6 سائ§Í اشاعتوں م�� جائ�� تو  � Yا تقاضا کر سک�� ہ��fگ.³ تفص�الت تلف کر d متعلق ا�ٹ� �آپ اپ~



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


 نگران M  م�� اتھار�- اور ا0س.- ٹیوٹ آف پ%ل$ #�لتھ  پروٹ�کشنآپ اپ.� تفص�الت پر Yارروا�³ 
 سلسe م�� ناروVجن ڈیٹا  Í¬Ùپرائی
( 
 ل�� تفص�الت نیìí د�کھ�� Ëا�ت کر سک�� ہ�� (رابr۔ش  

۔ (REK).- ط́. تحقیق اور صحت M متعلق تحقیق 
 ل�� رVجنل اخالق�ا�� Yمی � اس تحق��� مطال� 
 ل�� منظوری دی ?<�  

  Pawel Stefanoffذا�� تفص�الت M متعلق ن�³ قانون 
 تحت عالج Yا ذمہ دار ادارە، ا0س.- ٹیوٹ آف پ%ل$ #�لتھ اور پراج�کٹ انچارج 

 »ابند ہ�� کہ آپ d ذا�� تفص�الت پر Yارروا�Y ³ا  ��  خودمختارانہ طور پر یہ �قی.� بنا� � یون�� قانو�� جواز موجود #و۔ اس پراج�کٹ کو یورóی�³

d
ل ڈیٹا پروٹ�کشن رVگول4شن  �vل   جr6آرٹ�  v́1 نمa   لr9اور آرٹ�  v́2 نمa  ۔اور   آپ d رضامندی d ب§�اد پر قانو�� جواز حاصل ?<

؟  سوال پوچھنا چاLkO ہ��
opمتعلق کو R کت HI 7ا Jمطال LM)ک(ا آپ تحق  

پر _ات  M 906 72 697 فون نم�Pawel Stefanoff  v́ا فون پر را_طہ ک�Vں: پراج�کٹ انچارج  korona-oslo@fhi.no #م M ای م�ل
  ک�Vں۔

 Í¬Ùمتعلق کو�³ سوال پوچھنا #و تو آپ ا�ر آپ کو پرائی M حفاظت d ا0س.- ٹیوٹ آف پ%ل$ #�لتھاور ڈیٹا  M نگران 
 Í¬Ùم�� پرائی
 :  personvernombud@fhi.no ای م�ل پر را_طہ کر سک�� ہ��

 :  postkasse@datatilsynet.no ناروVجن ڈیٹا پروٹ�کشن اتھار�- M ب� اس ای م�ل ا�ڈر¬س پر را_طہ ک�ا جا سکتا ?<


