
க ோவிட்சர்க் வீக் க ோயோளியின் த வல் ள் மற்றும் ஒப்புதல்  

 

க ோயோளியின் த வல் ள் 

 
க ோவிட்சர்க் வீக் என்பது அறுவவச் சி ிச்வசயின் முடிவு ளில் க ோக ோனோ வவ ஸ் 

க ோய்த்கதோற்றின் தோக் த்வத ஆ ோயும் ஒரு சர்வகதச ஆய்வு ஆகும். க ோக ோனோ வவ ஸ் அல்லது 

அல்லது க ோவிட்-19 என்பது  பருக்கு  பர் ப வு ிற சுவோச உறுப்பு ளின் வவ ஸ் 

க ோய்த்கதோற்றோகும். இது உல ளவில் மில்லியன்  ணக் ோனவர் வள போதித்து உல ளோவிய 

சு ோதோ  பி ச்சிவனயோ  மோறியுள்ளது, கமலும் இது குறித்து முந்வதய த வல் ள் எதுவுமில்வல 

எதுவுமில்வல என்பதனோல் அறுவவச் சி ிச்வச ள் கதவவப்படும் க ோயோளி ளுக்கு 

சி ிச்வசயளிப்பதற் ோன முடிவு வள எடுப்பதில் மருத்துவர் ளுக்கு ஒரு கபோிய சவோலோ  இருந்து 

இருந்து வரு ிறது. 

 

க ோவிட்சர்க் வீக் ஆய்வில், உங் ள் அறுவவச் சி ிச்வச பற்றிய மற்றும் அறுவவச் சி ிச்வசக்குப் 

சி ிச்வசக்குப் பிறகு  ீங் ள் எப்படி இருக் ிறீர் ள் என்பது பற்றிய த வல் வள  ோங் ள் 

கச ோிப்கபோம். உங் ள் சி ிச்வசயில் எந்த மோற்றமும் இருக் ோது. உங் ள் வழக் மோன 

பின்கதோடர்தலுக் ோ  அல்லது கதோவலகபசி அவழப்பிற் ோ   ீங் ள் 30 வது  ோளில் 

மருத்துவமவனக்கு வரு ிறீர் ள் என்றோல், அறுவவச் சி ிச்வச க  த்தில் மற்றும் அறுவவச் 

சி ிச்வசக்குப் பிறகு 30 வது  ோளில் க ோில் த வல் ள் கச ோிக் ப்படும்.  ீங் ள் இதற் ோ  

மருத்துவமவனக்கு கூடுதல் வருவ  த  கவண்டியதில்வல. அறுவவச் சி ிச்வசயின் முடிவு வள 

முடிவு வள க ோவிட்-19 எவ்வோறு போதிக் ிறது என்பவதப் பற்றிய பயனுள்ள நுண்ணறிவவ 

உங் ளிடமிருந்து கச ோிக் ப்பட்ட த வல் ள் வழங்கும். இது எதிர் ோலத்திற் ோன முடிவு வள 

எடுப்பதற்கு மருத்துவர் ளுக்கு வழி ோட்டும். இந்தத் த வல் ளில் க ோயோளிவய அவடயோளம் 

அவடயோளம்  ோணக்கூடிய எந்த த வலும் அடங் ோது, இவவ ஆன்வலன் தளங் ளில் 

போது ோப்போ  கசமித்து வவக் ப்படும் மற்றும் ஆ ோய்ச்சி க ோக் த்திற் ோ  அங் ீ ோிக் ப்பட்ட 

 பர் ளோல் மட்டுகம அணு ப்படும். இந்த ஆய்வில் பங்க ற்பது உங் வள கதவவயற்ற எந்த 

ஆபத்துக்கும் ஆளோக் ோது.  ீங் ள் கமலும் அதி  த வல் வள கபற விரும்பினோல், இது குறித்து 

குறித்து உங் ள் மருத்துவோிடம் க ட் லோம். 

 ீங் ள் பங்க ற்  ஒப்புக்க ோண்டோல், அறுவவச் சி ிச்வசவயத் கதோடர்ந்து உங் ள் அறுவவச் 

சி ிச்வச மற்றும் உங் ள்  ோயம் பற்றிய த வல் வள கச ோிக் வும் அனுப்பவும்  ீங் ள் 

ஒப்புக்க ோள்வீர் ள்.  ோ ணம் கதோிவிக் ோமகல, அறுவவச் சி ிச்வசக்குப் பிறகு 30  ோட் ள் வவ  

வவ  எந்த க  த்திலும் உங் ள் ஒப்புதவல திரும்பப் கபற்றுக்க ோள்ள உங் ளுக்கு சுதந்தி ம் 

உள்ளது. இது  ீங் ள் கபறும் சி ிச்வசவய எவ்விதத்திலும் போதிக் ோது.   

ஒப்புதல் 

 ோன் கமகலயுள்ள த வல் வளப் படித்திருக் ிகறன்/கமகலயுள்ள த வல் ள் எனக்கு படித்துக் 

படித்துக்  ோண்பிக் ப்பட்டுள்ளது, கமலும்  ோன் ஆய்வின் தன்வமவயப் புோிந்துக ோண்கடன். இது 



இது குறித்து எனது மருத்துவோிடம் க ள்வி ள் க ட்  எனக்கு வோய்ப்பு க ோடுக் ப்பட்டுள்ளது. 

க ோடுக் ப்பட்டுள்ளது. எனது த வல் கச ோிப்புக் ோன ஒப்புதல் தன்னோர்வமோனது என்பவதயும், 

என்பவதயும், எந்தகவோரு  ோ ணத்வதயும் கதோிவிக் ோமல் அறுவவச் சி ிச்வசயிலிருந்து 30 

 ோட் ள் வவ  எந்த க  த்திலும் எனது ஒப்புதவல திரும்பப் கபற்றுக்க ோள்ளலோம் என்பவத   ோன் 

 ோன் அறிகவன்.   

எனது அறுவவச் சி ிச்வசயின் மூலம்  ிவடக்கும் த வல் வள இந்த ஆய்வுக்கு எனது 

மருத்துவர் ள் பயன்படுத்த அனுமதிக்  விரும்பு ிகறன். 

 

 

 

க ோயோளியின் கபயர்-                                க ோயோளியின் வ கயழுத்து/கபருவி ல் வ க வ -  

வ க வ -  

 

சோட்சியின் கபயர்-                                                                 சோட்சியின் வ கயழுத்து- 

 

ஆ ோய்ச்சி குழு உறுப்பினோின் கபயர்-                                      

 

ஆ ோய்ச்சி குழு உறுப்பினோின் வ கயழுத்து-  

 

முதன்வம ஆய்வோளோின் கபயர் 

 

முதன்வம ஆய்வோளோின் மு வோி 

 

க றிமுவறக் குழுவின் மு வோி-  

 

 


