Thưa quý phụ huynh / người giám hộ,
Chương trình Genesis Quad-Free Flu-Free Quad Cities sẽ được cung cấp trong khu vực vào năm
thứ 14 vào mùa thu này.
Chúng tôi nhận thấy năm nay đầy rẫy sự không chắc chắn và lo ngại khi tất cả chúng ta tiếp tục
nỗ lực vượt qua đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, bệnh cúm theo mùa cũng sẽ trở lại vào cuối mùa
thu này.
Các chuyên gia y tế nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm phòng cúm vào mùa thu này và
cảnh báo về các biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra khi bị cúm theo mùa và COVID-19 cùng
lúc.
Phòng khám của năm nay có thể trông khác. Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các biện pháp an toàn
để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Phòng khám trường học của bạn có thể là phòng
khám phòng khám di động tại trường học của con bạn, bên trong trường học hoặc một địa điểm
khác.Vui lòng xem thông tin bên dưới.
Mục tiêu của chúng tôi là giữ cho con bạn và những người mà chúng tiếp xúc khỏe mạnh
trong mùa cúm này!

Phòng khám vắc xin cho trường học của con bạn sẽ là:
 Ngày 28 tháng 10 từ 3-6 giờ chiều
 Phòng khám sẽ là phòng khám di động tại Brady Staduim, đây sẽ là
phòng khám gia đình.
 Bất kỳ ai trong gia đình bạn đều có thể nhận được vắc xin cúm
Nếu quý vị muốn con mình nhận được vắc-xin cúm theo mùa miễn phí vào thời gian đã định ở
trường học của mình, vui lòng ĐIỀN MẪU XIN Ý KIẾN TRỰC TUYẾN trên trang web Genesis tại:
 http://www.genesishealth.com/flu-consent
 Giấy đồng ý sẽ có sẵn cho những người còn lại trong gia đình
Tuyên bố Thông tin về Thuốc chủng ngừa (VIS) có thể được xem xét trước khi con bạn ký tên
đồng ý. Nó sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có về thuốc chủng ngừa cúm.
Chương trình này không bao gồm phòng khám thứ hai tại trường học của con quý vị cho những
trẻ có thể yêu cầu chủng ngừa thứ hai. Tờ thông tin mà con bạn sẽ mang về nhà sau khi tiêm vắc
xin sẽ giúp bạn xác định liệu con bạn có cần tiêm liều vắc xin cúm thứ hai hay không. Sở y tế địa
phương hoặc bác sĩ chăm sóc chính của bạn cũng sẽ có thể hỗ trợ bạn.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chương trình Genesis Flu-Free Quad Cities, vui lòng
liên hệ Michele Cullen (563) 244-4923 hoặc (563) 242-7165 # 3. Cảm ơn bạn đã giúp làm cho
trường học và cộng đồng của con bạn trở thành một nơi lành mạnh hơn.

