Teme de instruire

Instruire obligatorie pentru lucrătorii care acordă
îngrijire și asistență personală la domiciliu
Proiectul de lege al Senatului 1534 impune instruire pentru toți
lucrătorii care acordă îngrijire și asistență personală la domiciliu
(inclusiv pentru însoțitorii care acordă îngrijire personală).

Susținerea
nevoilor fizice
și emoționale

Măsuri de
siguranță și de
urgență

Furnizarea de
servicii centrate
pe persoană

• Furnizarea de
servicii autorizate
• Comunicarea
eficientă
• Evaluarea
autodeterminării
• Furnizarea de
servicii și asistență
centrată pe
persoană

• Prevenirea
abuzului
• Raportarea
incidentelor
• Controlul
infecțiilor
• Mecanica
corporală corectă

• Sprijinirea
consumatorilor
în realizarea
obiectivelor
lor de viață
• Abilitarea
consumatorului
de a face propriile
alegeri
• Recunoașterea ideii
că orice consumator
este expert atunci
când vine vorba de
propria sa viață
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Gestionarea
medicamentelor
• Oferirea de sprijin
• Siguranța
medicamentelor
• Înțelegerea
necesității
unei pregătiri
suplimentare
• Recunoașterea
reacțiilor adverse
ale medicamentelor

Rolurile și
responsabilitățile
lucrătorilor care
acordă îngrijire la
domiciliu (HCW)
sau asistență
personală (PSW)

Oferirea de
îngrijire
personală

• Reportarea
obligatorie
• Standarde
profesionale
• Furnizor înscris
în cadrul
Medicaid
• Obligațiile
angajaților
consumatorilor

• Liste de sarcini și
acorduri de servicii
• Siguranță
• Înțelegerea
necesității
unei pregătiri
suplimentare
• Servicii și asistență
centrate pe
persoană

De ce este importantă
instruirea pentru persoanele
care primesc servicii?

De ce este importantă
instruirea pentru lucrători?
• Asigură bunăstarea și
siguranța
• Îmbunătățește satisfacția la
locul de muncă
• Longevitate în carieră
• Reduce accidentele la locul de
muncă
• Oportunitate de creștere
• Avansare în carieră

• Maximizează sănătatea,
bunăstarea, calitatea vieții și
siguranța
• Serviciile furnizate se
bazează pe preferințele,
obiectivele și aspirațiile
consumatorilor
• Permite implicarea
comunității
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Care este numărul de ore necesare pentru instruire?
Curs de perfecționare
(pentru lucrătorii actuali)

Orientare
(pentru noii solicitanți)
4

8

12

Instruire de bază
(pentru lucrătorii noi — cursul
trebuie urmat în termen de 120 de
zile de la înscrierea ca lucrător)
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Formare continuă
(pentru toți lucrătorii)

Cine asigură instruirea obligatorie? Cum aflu mai multe?
Carewell SEIU 503 Training este
un parteneriat între stat și SEIU
503. Carewell va oferi instruirea
lucrătorilor. Funcționează în
parteneriat cu:
• SEIU 503
• Departamentul de servicii
umane al statului Oregon
• Autoritatea pentru sănătate din
Oregon Divizia pentru sisteme
de sănătate
• Comisia de îngrijire la domiciliu
din Oregon

Comisia de îngrijire la
domiciliu din Oregon:
https://go.usa.gov/xvVVT
Carewell SEIU 503 Training:
www.carewellseiu503.org/training
Calendarul instruirii obligatorii
pentru lucrătorii care acordă îngrijire
și asistență personală la domiciliu:
https://apps.state.or.us/Forms/Served/
de2519b.pdf
Întrebări frecvente: https://apps.state.
or.us/Forms/Served/de2527.pdf

Puteți obține acest document în alte limbi, cu un font mărit, în limbajul
de nevăzători Braille sau într-un alt format preferat. Contactați Comisia
de îngrijire la domiciliu din Oregon law 877-624-6080. Acceptăm toate
apelurile prin releu sau puteți apela 711.

3

DHS 3132 LP Romanian (10/08/2020)

