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Introducere 
Department of Health (Departamentul de Sănătate), în cooperare cu Department of Social and 
Health Services (Departamentul de Servicii Sociale și de Sănătate), Adult Family Home Council 
(Consiliul locuințelor pentru familii adulte), Washington Health Care Association (Asociația pentru 
servicii de sănătate din Washington), Leading Age Washington (Asociația pentru persoanele în 
vârstă din Washington) și Community Residential Services Association (Asociația pentru servicii 
rezidențiale comunitare), are onoarea de a anunța un nou program de recunoaștere a imunizării. 
 
Flu Fighter Facility Award (Premiul pentru instituțiile implicate în combaterea gripei) este un program 
care recompensează azilurile pentru bătrâni și centrele de îngrijire de lungă durată din Washington, 
care ating un procent de vaccinare antigripală de cel puțin 75% în rândul angajaților. 
 
În fiecare an, gripa afectează în mare măsură persoanele în vârstă din centrele de îngrijire de lungă 
durată. Angajații și pacienții care se vaccinează împotriva gripei au șanse mai mici să dezvolte 
complicații cauzate de gripă sau să răspândească gripa în rândul segmentelor de populație cu risc. 
Acest premiu arată membrilor comunității, familiilor, prietenilor și angajaților că instituția respectivă a 
luat măsuri pentru a-și proteja pacienții sau rezidenții împotriva gripei. 
 
Certificările oferite de Flu Fighter Facility Award (Premiul pentru instituțiile implicate în combaterea 
gripei) au trei niveluri diferite. 

• Medalia de bronz: instituțiile în care 75-79% dintre angajați s-au vaccinat împotriva gripei 
• Medalia de argint: instituțiile în care 80-89% dintre angajați s-au vaccinat împotriva gripei 
• Medalia de aur: instituțiile în care peste 90% dintre angajați s-au vaccinat împotriva gripei 
•  

Organizațiile care parcurg toate etapele procesului de recunoaștere până la 15 martie 2021 vor primi 
certificate conform nivelului corespunzător, un autocolant pentru fereastră Flu Fighter Facility 2021 și 
vor fi înregistrate în arhiva oficială Flu Fighter Facility. 

Procesul de acordare a certificatelor 
Pentru a participa la Flu Fighter Facility Award pentru 2020-2021, instituțiile trebuie să procedeze 
astfel: 

• Să completeze chestionarul inițial de înregistrare până la 31 decembrie 2020. 
• Să selecteze un obstacol la vaccinarea antigripală în rândul angajaților pe care se vor strădui 

să îl elimine. 
• Să indice procentul de angajați vaccinați împotriva gripei din cadrul instituției. 
• Să completeze chestionarul final pentru trimiterea rezultatelor până la 15 martie 2021. 

Pasul 1: Chestionarul inițial de înregistrare 
Completați chestionarul de înregistrare (https://www.surveymonkey.com/r/W5BXR2B) (numai în 
engleză) 

În chestionarul de înregistrare vi se vor solicita informații despre instituție, punctul de contact, dacă 
monitorizați în prezent situația cazurilor de gripă în rândul angajaților și vi se va cere să precizați 
care este obstacolul din calea vaccinării vizat de instituția dvs. 

Instituțiile eligibile pentru acest premiu includ: 
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• Locuințele pentru familii adulte 
• Centrele de îngrijire pentru bătrâni 
• Centrele pentru pensionarii care necesită îngrijire continuă 
• Centrele/agențiile cu roluri multiple 
• Azilurile pentru bătrâni 
• Agențiile pentru îngrijiri asistate 
• Centrele de îngrijiri intermediare pentru persoanele cu dizabilități intelectuale 
• Centrele pentru servicii îmbunătățite 

În cazul în care nu știți sigur dacă instituția în care lucrați este eligibilă, contactați-ne prin e-mail la 
flufighter@doh.wa.gov. 
 

Pasul 2: Obstacolele la vaccinarea antigripală 
Instituțiile trebuie să-și aleagă obstacolul la vaccinarea antigripală și să stabilească modalitatea prin 
care îl pot depăși. Obstacolul este stabilit în chestionarul inițial de înregistrare, menționat la pasul 1. 
Dacă vă este greu să găsiți idei, secțiunea de mai jos vă oferă exemple de obstacole și modalități de 
soluționare. 

 
Obstacolul 1 la vaccinarea antigripală: Lipsa accesului la vaccin 
 Soluții: 

 ☐  Furnizarea vaccinului gratuit la locul de muncă 

 ☐  Oferirea vaccinului pentru toate turele 

 ☐  Utilizarea unui cărucior mobil pentru a oferi vaccinul 

 ☐  Angajații primesc un voucher pentru vaccinare la o farmacie sau clinică 

☐  Încheierea unui parteneriat cu o instituție medicală mai mare (de exemplu, un spital) 
pentru a efectua vaccinarea 

☐  Colaborarea cu consultanți farmaceutici care să ofere vaccinul antigripal angajaților 
instituției 

☐  Colaborarea cu asociațiile de cadre medicale care fac vizite la domiciliu sau cu alte 
centre de imunizare comunitară care să administreze vaccinul la fața locului 

☐  Oferirea vaccinului antigripal în cadrul stagiilor obligatorii de instruire, al conferințelor și al 
altor ședințe 

 ☐  Alegeți o strategie proprie 

 
Obstacolul 2 la vaccinarea antigripală: Lipsa interesului față de vaccinul antigripal 
 Soluționare prin crearea unei culturi a prevenției prin: 

 ☐  Promovarea unei „zile a vaccinului” în care să oferiți vaccinul antigripal și  

materiale educative referitoare la vaccin 

☐  Îndemnarea angajaților să se vaccineze prin e-mailuri, afișe, buletine informative pentru 
angajați și alte mijloace de comunicare. Utilizarea resurselor menționate în secțiunea 
Resurse de mai jos pentru a transmite mesaje referitoare la vaccin și beneficiile acestuia. 

mailto:civil.rights@doh.wa.gov
mailto:flufighter@doh.wa.gov


[scrieți aici] 
 

Pentru a solicita acest document în alt format, sunați la 1-800-525-0127. Clienții surzi sau cu deficiențe 
de auz trebuie să sune la 711 (Washington Relay) sau să trimită un e-mail la civil.rights@doh.wa.gov.                   
DOH #348-773 Nov 2020 Romanian 

☐  Monitorizarea și raportarea către angajați și membrii conducerii a procentelor privind 
vaccinarea 

☐  Trimiterea de e-mailuri, scrisori, recomandări de către membrii conducerii către angajații 
nevaccinați pentru reamintire; efectuarea de apeluri telefonice în același scop 

☐  Organizarea de concursuri sau stimulente pentru vaccinare, precum mici carduri cadou, 
tombole, petreceri cu pizza etc. 

 ☐  Vaccinarea directorului medical și a tuturor managerilor în prezența personalului 

 ☐  Alegeți o strategie proprie 

 
Obstacolul 3 la vaccinarea antigripală: Circulația personalului 
 Soluții: 

 ☐  Oferirea oportunităților de vaccinare în diverse perioade și locații, convenabile pentru toți  
        lucrătorii din toate turele, pe durata sezonului gripal 

 ☐  Educarea și vaccinarea personalului în cadrul etapei de acomodare a noilor angajați 

 ☐  Stabilirea unui proces de determinare și monitorizare a dovezilor de vaccinare  

antigripală în fiecare an pentru fiecare angajat 

 ☐  Stabilirea unei politici scrise privind vaccinarea antigripală pentru angajați  

 ☐  Alegeți o strategie proprie 

 
Obstacolul 4 la vaccinarea antigripală: Lipsa serviciilor de vaccinare adecvate din punct de 
vedere cultural pentru personalul din sectorul medical 
 Soluții: 

 ☐  Distribuirea și utilizarea de materiale de la HHS National Standards for Culturally and  
        Linguistically Appropriate Services in Health and Health Care (numai în engleză) 

 ☐  Furnizarea de materiale educative în mai multe limbi, inclusiv 

 declarațiile informative despre vaccin ale Center for Disease Control and Prevention 
(CDC, Centrul pentru controlul și prevenirea bolilor) (numai în engleză) 

  MedlinePlus: Gripa – Mai multe limbi  

 ☐  Alegeți o strategie proprie 

 
Obstacolul 5 la vaccinarea antigripală: Identificați un obstacol cu care vă confruntați 

 ☐  Alegeți o strategie proprie 

 

Pasul 3: Vaccinarea antigripală în rândul angajaților 
După ce instituțiile au depășit obstacolele la vaccinarea antigripală pentru sezonul gripal și sunt gata 
să completeze chestionarul final din cadrul procesului de solicitare, vor trebui să menționeze 
procentul de angajați vaccinați împotriva gripei pentru sezonul gripal 2020-2021. Nu este nevoie ca 
instituțiile să raporteze informații specifice despre angajați sau de identificare a acestora.  
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Angajații sunt luați în considerare la numărătoare dacă au fost prezenți fizic în sediul instituției sau al 
agenției pentru cel puțin o zi lucrătoare în perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2020 și 14 februarie 
2021. 

 
Chestionarul final 
Department of Health va trimite un e-mail către persoana de contact a instituției dvs., anunțând când 
poate fi completat chestionarul final. De asemenea, vom publica linkul către chestionar pe pagina 
web pentru Flu Fighter (www.doh.wa.gov/FluFighter) (numai în engleză) atunci când este gata. 
Înainte de a completa chestionarul final este necesar să parcurgeți pașii de la unu la trei. 

 
 
Resurse  
(numai în engleză) 
Flu Vaccine Finder (Aplicație de găsire a vaccinului antigripal) 

Knock Out Flu At Work- Employer Flu Shot Clinic Toolkit (PDF) (Eradicarea gripei la locul de muncă – Kitul 
medical de vaccinare antigripală pentru angajați (PDF)) 

Promoting Vaccination In The Workplace (CDC) (Promovarea vaccinării la locul de muncă (CDC)) 

Healthcare Worker Immunization Toolkit (IACW) (Kitul de imunizare pentru lucrătorii din sectorul medical 
(IACW)) 

Adult Vaccine Program (Programul de vaccinare pentru adulți) 

Influenza Information for Public Health and Healthcare (Informații despre gripă pentru angajații din sectorul 
de sănătate publică și al serviciilor de sănătate) 

Department of Social and Health Services (Departamentul de Servicii Sociale și de Sănătate) 

 
Contact 
Pentru întrebări sau observații referitoare la programul Flu Fighter Facility Award sau pentru alte 
întrebări referitoare la imunizare/vaccinare, contactați-ne la flufighter@doh.wa.gov. 

Rețineți că Department of Health nu reglementează și nu supervizează centrele de îngrijiri de lungă 
durată. Înscrierea în acest program este voluntară pentru toate organizațiile sau instituțiile care 
doresc să participe. Programul Flu Fighter Facility Award se realizează cu ajutorul organizațiilor 
membrilor asociațiilor, al parteneriatelor cu DSHS și DOH. 
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