Wazazi / Walezi wapendwa,
Programu ya "Genesis Flu-Free Quad Cities" itapatikana katika mkoa huo kwa mwaka wa 14
msimu huu.
Tunatambua mwaka huu umejaa kutokuwa na uhakika na wasiwasi wakati sisi sote tunaendelea
kufanya kazi kupitia janga la COVID-19. Lakini, mafua ya msimu pia yatarudi baadaye anguko
hili.
Wataalam wa afya wanasisitiza umuhimu wa kukomesha homa wakati wa kuanguka na kuonya
juu ya hatari kubwa za homa ya msimu na COVID-19 kwa wakati mmoja.
Kliniki ya mwaka huu inaweza kuonekana tofauti. Tutatumia hatua zote za usalama kusaidia
kuzuia kuenea kwa COVID-19. Kliniki yako ya shule labda ni kliniki ya "drive-up" katika shule ya
mtoto wako, ndani ya shule, au eneo lingine. Tafadhali angalia habari hapa chini.
Lengo letu ni kuwaweka watoto wako na wale wanaowasiliana nao, wakiwa na afya
msimu huu wa homa!

Kliniki ya chanjo ya shule ya mtoto wako itakuwa:
 Oktoba 28 kutoka 3-6pm
 Kliniki hiyo itakuwa "Drive-up" huko Brady Staduim, hii itakuwa kliniki
ya familia.
 Mtu yeyote katika familia yako ataweza kupata chanjo ya homa
Ikiwa ungependa mtoto wako apate chanjo yako ya mafua ya msimu shuleni tafadhali Jaza
FOMU YA KIBALI YA Mkondoni kwenye wavuti ya "Genesis" katika:
 http://www.genesishealth.com/flu-consent
 Idhini ya Karatasi itapatikana kwa familia yote
Taarifa ya Chanjo (VIS) inaweza kukaguliwa kabla ya kusaini idhini ya mtoto wako. Inapaswa
kujibu maswali yoyote unayoweza kuwa nayo juu ya chanjo ya homa.
Mpango huu haujumuishi kliniki ya pili katika shule ya mtoto wako kwa wale watoto ambao
wanaweza kuhitaji chanjo ya pili. Karatasi ya habari ambayo mtoto wako ataleta nyumbani baada
ya chanjo yake itakusaidia kujua ikiwa mtoto wako atahitaji kipimo cha pili cha chanjo ya homa.
Idara ya afya ya eneo lako au daktari wa huduma ya msingi ataweza kukusaidia pia.
Ikiwa una maswali yoyote kuhusu mpango wa " Genesis Flu-Free Quad Cities ", tafadhali wasiliana
na Michele Cullen (563) 244-4923 au (563) 242-7165 # 3. Asante kwa kusaidia kufanya shule
na jamii ya mtoto wako mahali bora.

