
 مک آزمائشیپینور 

؟ کیا آپ موثر ابتدائے عالج ےک لئے برطانیہ بھر آ ےک لئے مثبت ٹیسٹ 19-ابیھ کوویڈ کا کیا آپ   یا ہے

؟
ے

 میں ایک نئے ٹرائل میں شامل ہونا چاہیں ےک

ن خرابیوں کا وسیع خطرہ ہے کیونکہ:  19-یہ ٹرائل ان لوگوں ےک لئے دستیاب ہے جنہیں  کوویڈ  ےس سنگیں

   یا  50یک عمر ان ،  سال ےس زیادہ ہے

 ۔ )بہت ےس  یں ہ مسائلجس میں صحت یک بنیادی  ہے ےک درمیان سال  49ےس  18یک عمر   ان

  یں ےک لئے اہل ہو جائ ےک ٹیےکپہےل یہ  مفت ساالنہ فلو 
ے

 (۔ےک

، یا تو ئی ہوحصہ لینن ےک لئے لوگوں کو خطرے ےس دوچار گروپوں میں ےس ایک میں  ورت ہے نن یک ضن

 ۔وں، اور اس یک عالمات ہآیا ہو ےک لئے مثبت ٹیسٹ  19-آر یا ایل ایف ئی ٹیسٹ ےک ذریےع کوویڈیس 

۔ یہ گولیاں پہےل یہ کچھ لوگوں ےک عالج   کھانن وایلٹرائل میں   مکیپینور  گولیوں کا کورس شامل ہے

داخل ہونا اسپتال میں  یک وجہ ےس اتئن بیمار ہیں کہ انہیں   19-ےک لئے استعمال یک جائی ہیں جو کوویڈ

گھر ۔ ٹرائل اب اس بات پر غور کر رہا ہے کہ ان لوگوں ےک لئے عالج کتنا موثر ہے جو ابیھ تک ہے  پڑا 

۔  آنے ےک لئے مثبت ٹیسٹ  19-کوویڈےک   نج ہیں  می   ، اور جن میں عالمات ہیں  ہیں

یہ برطانیہ بھر میں ہونن واال مطالعہ ہے اور جو کوئے بیھ خطرے ےک زمرے میں ہے وہ حصہ لینن ےک 

، چاہے انہیں ٹیکہ لگایا گیا ہو یا نہ  درخواست دینن ےک  آن الئنگیا ہو۔   لگایا لئے درخواست دے سکتا ہے

۔  دستیاب پر  www.panoramictrial.orgسمیت مزید تفصیالت  پینورامک ویب سائٹ  لنک ہیں

 (۔)کالز مفت ہیں  08081560017 کال کریںیا،  

 

قبول کرنن ےک بعد، گولیاں براہ راست آپ کو پوسٹ یک جائی ہیں کیونکہ انہیں پانچ  ےک لئے  ٹرائلایک بار 

۔ آپ ےس آن الئن یا ٹییل فون ےک ذریےع فالو اپ سواالت کا جواب دینن ےک لئے  یا دن ےک اندر ل جانا چاہنے

۔  )مالقات( دورےےک کہا جانے گا، لیکن کیس آمئن سامئن  ورت نہیں ہے  یک ضن

 

 

 

 

 

 
 

https://www.panoramictrial.org/

