Hãy tránh việc Vi phạm
Chương trình Chăm sóc Tại gia
Bắt đầu từ ngày 01 tháng Bảy, nhân viên Chăm sóc Tại gia nào
nộp bảng chấm giờ vượt quá số giờ được phép làm việc hàng
tuần và/hoặc thời gian đi lại giữa các người bệnh vượt giới hạn
sẽ bị xem như vi phạm luật, hình phạt tăng dần và bao gồm cả
việc bị loại ra khỏi chương trình Chăm sóc Tại gia.

Thế nào là vi phạm luật?
Làm việc hơn 40 giờ trong một tuần làm việc cho một người bệnh nếu người bệnh đó được cho phép ít hơn 40 giờ
trong một tuần.
Làm việc nhiều hơn số giờ tối đa hàng tuần của người bệnh nếu việc này dẫn đến kết quả là quý vị làm việc nhiều
hơn số giờ làm thêm quý vị được cho phép làm trong tháng đó.
Làm việc cho hơn một người bệnh và vượt quá 66 giờ trong tuần làm việc.
Kê khai giờ đi lại nhiều hơn bảy tiếng theo thời gian quy định đi lại hàng tuần.
Quan trọng: nếu quý vị thực hiện bất kỳ những điều trên, quý vị có thể tránh bị nhận giấy phạt bằng cách có được sự
chấp thuận từ văn phòng địa phương quận trước khi quý vị nộp bảng chấm giờ Chăm sóc Tại gia của mình.

Điều gì xảy ra nếu tôi nhận giấy báo vi phạm?
Mỗi lần nhân viên Chăm sóc Tại gia nhận giấy báo vi phạm, sẽ bị ghi vào báo cáo của quý vị, và cả hai người
bệnh và nhân viên chăm sóc đều nhận một thông báo và thông tin về quyền được kháng cáo. Hậu quả của mỗi
lần vi phạm tăng lên như sau:

Vi phạm lần thứ nhất
Chỉ thông báo

Vi phạm lần thứ hai
Lưu ý với chọn lựa để
tránh vi phạm lần thứ
hai bằng cách hoàn
tất một lần khóa huấn
luyện các quy định mới

Vi phạm lần thứ ba

Vi phạm lần thứ tư

Thông báo kèm ba
tháng nghỉ việc

Thông báo kèm
1 năm loại khỏi
chương trình*

*Nhân viên bị loại khỏi chương trình phải nộp đơn lại và hoàn tất mọi yêu cầu ghi danh là nhân viên chăm sóc một
lần nữa nếu họ muốn tiếp tục làm việc cho chương trình Chăm sóc Tại gia sau một năm bị gián đoạn công việc.

Để biết thêm chi tiết về luật điền bảng chấm giờ mới, hãy vào mạng trang udwa.org/timesheets
Nếu quý vị cần được giúp đỡ để hoàn tất bảng chấm giờ Chăm sóc Tại gia hoặc có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến
luật mới hoặc việc vi phạm, xin gọi ngay cho Trung tâm Lợi ích Hội viên của nghiệp đoàn UDW tại số 1-800-621-5016.
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