
SSTTAATTEE  OOFF  NNOORRTTHH  CCAARROOLLIINNAA  

  

OOFFFFIICCEE  OOFF  SSTTAATTEE  PPEERRSSOONNNNEELL  

  

PPOOSSIITTIIOONN  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  FFOORRMM  

((PPDD--110022RR--8899))  

  

AApppprroovveedd  CCllaassssiiffiiccaattiioonn::  

                                                              

EEffffeeccttiivvee  DDaattee::                                

AAnnaallyysstt::                                              

  

((TThhiiss  SSppaaccee  ffoorr  PPeerrssoonnnneell  DDeepptt..  UUssee  OOnnllyy))  

  11..  PPrreesseenntt  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  TTiittllee  ooff  PPoossiittiioonn  

  

          HHeeaalltthh  CCaarree  TTeecchhnniicciiaann      

  77..  PPrreess..  1155  DDiiggiitt  PPooss..  NNoo..    

          44440033--11114400--33002211--110066  

        PPrroopp..  1155  DDiiggiitt  PPooss..  NNoo..                                    

  22..  UUssuuaall  WWoorrkkiinngg  TTiittllee  ooff    PPoossiittiioonn  

  

            HHeeaalltthh  CCaarree  TTeecchhnniicciiaann  

  88..  DDeeppaarrttmmeenntt,,  UUnniivveerrssiittyy,,  CCoommmmiissssiioonn,,    

          oorr  AAggeennccyy                                                      

          DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHuummaann  RReessoouurrcceess  

          DDMMHH//DDDD//SSAASS          

  33..  RReeqquueesstteedd  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  PPoossiittiioonn  

          

          HHeeaalltthh  CCaarree  TTeecchhnniicciiaann          

  99..  IInnssttiittuuttiioonn  aanndd  DDiivviissiioonn  

            

        WWBBJJ//AADDAATTCC          

  44..  NNaammee  ooff  IImmmmeeddiiaattee  SSuuppeerrvviissoorr((ss))  

  

            

1100..  SSeeccttiioonn  aanndd  UUnniitt  

  

            CClliinniiccaall//NNuurrssiinngg            

  55..  SSuuppeerrvviissoorr''ss  PPoossiittiioonn  TTiittllee  &&  PPoossiittiioonn                                                      

          NNuummbbeerr  

          

          NNuurrssee  SSuuppeerrvviissoorr  II  

          ##44440033--11444400--330022  --  

1111..  SSttrreeeett  AAddddrreessss,,  CCiittyy,,    aanndd  CCoouunnttyy  

  

              

            22557777  WWeesstt  FFiifftthh  SSttrreeeett  

            GGrreeeennvviillllee,,  PPiitttt          

  66..  NNaammee  ooff  EEmmppllooyyeeee  

  

    

          

1122..  LLooccaattiioonn  ooff  WWoorrkkppllaaccee,,  BBllddgg..,,  aanndd      

            RRoooomm  NNuummbbeerr  

  

          

  

  

  

  

II..  AA..    PPrriimmaarryy  PPuurrppoossee  ooff  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  UUnniitt::  

WWaalltteerr  BB..  JJoonneess  AAllccoohhooll  aanndd  DDrruugg  AAbbuussee  TTrreeaattmmeenntt  CCeenntteerr  ((WWBBJJ//AADDAATTCC))  

sseerrvveess  3388  EEaasstteerrnn  RReeggiioonn  aanndd  SSoouutthh  CCeennttrraall  RReeggiioonn  ccoouunnttiieess  iinn  mmeeeettiinngg  tthhee  

sshhoorrtt--tteerrmm,,  iinntteennssiivvee  ttrreeaattmmeenntt  nneeeeddss  ooff  bbootthh  tthhee  aallccoohhooll  aanndd  ddrruugg  

aabbuussiinngg//ddeeppeennddeenntt  aanndd  ppssyycchhiiaattrriiccaallllyy  iinnvvoollvveedd  ppaattiieennttss..    TThhee  sseeccoonnddaarryy    

mmiissssiioonn  ooff  tthhiiss  ffaacciilliittyy  iiss  ttoo  ooffffeerr  iitt''ss  sseerrvviicceess  aass  aa  rreeggiioonnaall  ttrraaiinniinngg  cceenntteerr..  

  

    



BB..  PPrriimmaarryy  PPuurrppoossee  ooff  PPoossiittiioonn::  

TThhee  pprriimmaarryy  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  ffuullll--ttiimmee  ppoossiittiioonn  iiss  ttoo  pprroovviiddee  ddiirreecctt  ppaattiieenntt  ccaarree,,  

aaccccuurraatteellyy  ccoommpplleettiinngg  ppaappeerrwwoorrkk  rreeggaarrddiinngg  nneeww  ppaattiieenntt  aaddmmiissssiioonnss    iinn  aann  aaccuuttee  

ccaarree  sseettttiinngg  ((eegg..  DDoowwnnttiimmee  FFoorrmmss,,  DDaaiillyy  CCeennssuuss  sshheeeettss,,  RReeffeerrrraall  lloogg,,  eettcc..)),,  aanndd  

pprroovviiddiinngg  ssuuppppoorrttiivvee  ccoouunnsseelliinngg  ffoorr  ppaattiieennttss  aanndd  ffaammiilliieess  uunnddeerr  aa  RReeggiisstteerreedd  

NNuurrssee’’ss  ssuuppeerrvviissiioonn..    TThhiiss  ppoossiittiioonn  aallssoo  ccoonndduuccttss  iinniittiiaall  iinnttaakkeess//iinntteerrvviieewwss  wwiitthh  

ppaattiieennttss,,  aanndd  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthhee  RReeggiisstteerreedd  NNuurrssee  ssoo  tthhaatt  aa  

ttrreeaattmmeenntt  ppllaann  mmaayy  bbee  ffoorrmmuullaatteedd..    TTrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  ppaattiieennttss  ttoo  oouuttssiiddee  mmeeddiiccaall  

aappppooiinnttmmeennttss  iiss  aallssoo  tthhiiss  ppoossiittiioonnss''ss  rreessppoonnssiibbiilliittyy..  

  

CC..  WWoorrkk  SScchheedduullee::  

UUssuuaall  wwoorrkkiinngg  hhoouurrss  aarree                              ;;  hhoowweevveerr,,  tthhiiss  ppoossiittiioonn  mmaayy  rroottaattee  bbeettwweeeenn  aallll  

tthhrreeee  sshhiiffttss  ttoo  eennssuurree  qquuaalliittyy  nnuurrssiinngg  ccaarree  iiss  ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  ppaattiieennttss..    4400  hhoouurrss  ppeerr  

wweeeekk  

  

DD..  CChhaannggee  iinn  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  oorr  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  RReellaattiioonnsshhiipp::  

    NN//AA  

  

IIII..  AA..  DDeessccrriippttiioonn  ooff  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  DDuuttiieess::    ((oorrddeerr  ooff  iimmppoorrttaannccee))  

  

  

8855%%  DDIIRREECCTT  PPAATTIIEENNTT  CCAARREE  

  

**11..  PPrroovviiddee  ssuuppeerrvviissiioonn  ffoorr  ppaattiieennttss..  

TThhiiss  ppoossiittiioonn  iinntteerrvveenneess  iinn  iinnaapppprroopprriiaattee  ppaattiieenntt  bbeehhaavviioorrss  aanndd  

eexxppllaaiinnss  aanndd  mmooddeellss  aapppprroopprriiaattee  bbeehhaavviioorr..    TThhee  HHCCTT  pprroovviiddeess  aa    

rroouuttee  ffoorr  ppaattiieennttss  ttoo  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  aannyy  rreessttrriicctteedd  iitteemmss  tthhaatt  tthheeyy  

aarree  aalllloowweedd  ttoo  uussee  bbuutt  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  kkeeeepp  iinn  tthheeiirr  rroooommss..    TThhee  

HHCCTT  mmoonniittoorrss  ppaattiieenntt  sscchheedduulleess  aanndd  eennccoouurraaggeess  aatttteennddaannccee  ttoo    

aaccttiivviittiieess  ppeerr  ttrreeaattmmeenntt  ppllaann..    TThhee  HHCCTT  mmoonniittoorrss  aallll  AAAA//NNAA  

mmeeeettiinnggss..  

    

      **22..  OOrriieennttaattiioonn  ttoo  CCeenntteerr  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss..  

        TThhiiss  ppoossiittiioonn  eexxppllaaiinnss  aanndd  ddiissccuusssseess  tthhee  CCeenntteerr''ss  rruulleess  aanndd  

rreegguullaattiioonnss  wwiitthh  aallll  nneeww  ppaattiieennttss..    TThhee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  mmaayy  

nneeeedd  ttoo  bbee  eexxppllaaiinneedd  aaggaaiinn  dduurriinngg  ddaaiillyy  UUnniitt  mmeeeettiinnggss  wwhhiicchh  aarree  

ssuuppeerrvviisseedd  bbyy  tthhee  HHCCTT..  IItt  aallssoo  eexxppllaaiinnss  tthhee  ddaayy--ttoo--ddaayy  rroouuttiinneess  

wwhhiicchh  aarree  eexxppeecctteedd  aanndd  wwhheerree  iinnddiivviidduuaall  llaannddmmaarrkkss  ((ssuucchh  aass  mmaaiill  

        bbooxxeess))  aarree  llooccaatteedd..      

  

      **33..  OObbsseerrvveess  aanndd  mmoonniittoorrss  ppaattiieennttss  ttoo  pprroovviiddee  nneeeeddeedd  aassssiissttaannccee  

        TThhiiss  ppoossiittiioonn  pprroovviiddeess  oonnee  oonn  oonnee  ttiimmee  ttoo  aassssiisstt  wwiitthh  ppaattiieenntt  nneeeeddss..    

        TThhiiss  ppoossiittiioonn  aassssuurreess  tthhaatt  mmeeddiiccaall  ccrriisseess  aarree  rreeffeerrrreedd  iimmmmeeddiiaatteellyy    

        ttoo  tthhee  UUnniitt’’ss  cchhaarrggee  nnuurrssee  aanndd  aaddvviisseess  ppaattiieennttss  ooff  hhooww  ttoo  aacccceessss  

        rroouuttiinnee  mmeeddiiccaall,,  llaabboorraattoorryy  aanndd  ppssyycchhiiaattrriicc  sseerrvviicceess  aatt  tthhee  CCeenntteerr..  

      



    

  TThhee  HHCCTT  hheellppss  ppaattiieennttss  wwiitthh  rreeaaddiinngg  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  sskkiillllss,,    

        aannsswweerriinngg  aannyy  qquueessttiioonnss  tthhee  ppaattiieennttss  hhaavvee,,  eettcc..    TThhiiss  ppoossiittiioonn  iiss    

        cceerrttiiffiieedd  iinn  CCPPRR  aanndd  ffiirrsstt  aaiidd  ttoo  aassssuurree  ppaattiieenntt  ssaaffeettyy..    AAddddiittiioonnaallllyy,,  

        ssaanniittaattiioonn  ooff  bbeeddss  aanndd  ccaabbiinneettss  iinn  ppaattiieenntt  bbeeddrroooommss  iiss  hhaannddlleedd  bbyy    

        tthhee  HHCCTT..  

  

      **44..  AAssssiissttss  wwiitthh  iinniittiiaall  ssccrreeeenniinngg  iinnttaakkee..  

TThhiiss  ppoossiittiioonn  eexxppllaaiinnss  ttoo  tthhee  ppaattiieenntt  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  tthhee  iinnttaakkee  ddaattaa,,  

tthhee  rriigghhtt  ttoo  ttrreeaattmmeenntt,,  aanndd  hhooww  tthheeiirr  nneeeeddss  ddeetteerrmmiinnee  tthheeiirr  

ttrreeaattmmeenntt..    AA  bbooddyy  cchheecckk  iiss  ddoonnee  aanndd  ttaattooooss,,  ssccaarrss,,  bbrruuiisseess,,  eettcc..  aarree  

rreeccoorrddeedd..    TThhee  ssccrreeeenniinngg  aallssoo  iinncclluuddeess  rreeccoorrddiinngg  vviittaall  ssiiggnnss,,  vviissuuaall  

aaccuuiittyy,,  hhiissttoorryy  ooff  ssuubbssttaannccee  aabbuussee,,  eettcc..    IInntteerrvviieewwss  aarree  ssttrruuccttuurreedd,,  

aanndd  tthhiiss  ppoossiittiioonn  rreeccoorrddss  wwhhaatt  tthhee  ppaattiieenntt  rreeppoorrttss..    TThhiiss  ppoossiittiioonn  

ppeerrffoorrmmss  EEKKGGss  oonn  aallll  aaddmmiissssiioonnss..  

  

                                                                        **55..              PPeerrffoorrmmss  aaccccuurraattee  ddooccuummeennttaattiioonn  ooff  nneeww  ppaattiieenntt  aaddmmiissssiioonnss  DDoowwnn  

                                                                                                TTiimmee  ffoorrmmss,,  ddaaiillyy  CCeennssuuss  sshheeeettss,,  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  PPaattiieenntt  RReeffeerrrraall    

                                                                                                  LLooggss..  

  

    

1100%%    CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  AANNDD  DDOOCCUUMMEENNTTAATTIIOONN  

  

**11..  CCoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  ddooccuummeennttaattiioonn    

        TThhiiss  ppoossiittiioonn  rreeccooggnniizzeess  aanndd  iinntteerrvveenneess  iinn  iinnaapppprroopprriiaattee  ppaattiieenntt    

bbeehhaavviioorr..    TThhee  HHCCTT  ccoommmmuunniiccaatteess  tthhee  bbeehhaavviioorr  aanndd  iinntteerrvveennttiioonn  

ttoo  tthhee  cchhaarrggee  nnuurrssee..      OOtthheerr  iissssuueess  wwaarrrraannttiinngg  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ttoo  

tthhee  cchhaarrggee  nnuurrssee  aanndd  ddooccuummeennttaattiioonn  iinncclluuddee  ccrriisseess,,  uuppsseettss,,  aanndd  

aaccttiinngg--oouutt  bbeehhaavviioorrss..    TThheessee  iissssuueess  aarree  ddooccuummeenntteedd  iinn  tthhee  ppaattiieenntt  

cchhaarrtt  aanndd  sshhiifftt  llooggbbooookk..    TThhiiss  aassssuurreess  tthhaatt  aallll  cclliinniiccaall  ssttaaffff  iiss  aawwaarree  

ooff  ppaattiieennttss  hhaavviinngg  ddiiffffiiccuullttyy  wwiitthh  aaccttiivviittiieess  aanndd//oorr  ssoocciiaalliizzaattiioonn..    

TThhiiss  ppoossiittiioonn  ccoonndduuccttss  sseeaarrcchheess  ooff  ppaattiieenntt’’ss  ppeerrssoonnaall  bbeelloonnggiinnggss  oonn  

aaddmmiissssiioonn,,  ddiisscchhaarrggee,,  aanndd  aatt  aannyy  ootthheerr  ttiimmee  ddeeeemmeedd  nneecceessssaarryy  bbyy  

tthhee  ttrreeaattmmeenntt  tteeaamm..    HHCCTTss  rroouuttiinneellyy  aassssiiggnneedd  ttoo  UUnniitt  44  ddooccuummeenntt  

wweeeekkllyy  pprrooggrreessss  nnootteess  bbaasseedd  oonn  tthhee  ppaattiieenntt’’ss  ccoommpprreehheennssiivvee  

ttrreeaattmmeenntt  ppllaann..    TThhiiss  aalllloowwss  aann  aavveennuuee  ffoorr  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  tteeaamm  ttoo  bbee  

aawwaarree  ooff  tthhee  ppaattiieenntt’’ss  pprrooggrreessss  oorr  llaacckk  tthheerreeooff..  

  

      

55%%    OOTTHHEERR  DDUUTTIIEESS  AASS  AASSSSIIGGNNEEDD  

  

      **11..  OOtthheerr  dduuttiieess  aass  aassssiiggnneedd  

        TThheessee  dduuttiieess  ccaann  iinncclluuddee  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  ppaattiieennttss  ttoo  ooffff--ccaammppuuss    

aappppooiinnttmmeennttss,,  ccoommmmiitttteeee  aassssiiggnnmmeennttss,,  PPeerrffoorrmmaannccee  IImmpprroovveemmeenntt              

tteeaamm  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  eettcc..  

            



BB..  OOtthheerr  PPoossiittiioonn  CChhaarraacctteerriissttiiccss::  

          

11..  AAccccuurraaccyy  RReeqquuiirreedd  iinn  WWoorrkk::  

AAccccuurraaccyy  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  wwoorrkk  aarree  eesssseennttiiaall  aass  tthhiiss  ppoossiittiioonn  

pprroovviiddeess  ddiirreecctt  sseerrvviicceess  ttoo  ppaattiieennttss  aanndd  ffaammiilliieess,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  

ccoolllleeccttiioonn  ooff  ssppeecciiffiicc  mmeeddiiccaall  ddaattaa..    WWoorrkk  mmuusstt  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  

ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  gguuiiddeelliinneess  tthhaatt  pprrootteecctt  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  aanndd  tthhee  

pprrooggrraamm..    TThhiiss  ppoossiittiioonn  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ssaaffeettyy  ooff  tthhee  ppaattiieennttss  

aanndd  mmuusstt  bbee  aaccuutteellyy  aawwaarree  ooff  tthhee  ssaaffeettyy  pprrooggrraamm  aanndd  gguuiiddeelliinneess..  

  

  22..  CCoonnsseeqquueennccee  ooff  EErrrroorr::  

EErrrroorrss  ccoouulldd  rreessuulltt  iinn  hhaarrmm  ttoo  tthhee  ppaattiieennttss,,  ppaattiieennttss  nnoott  rreecceeiivviinngg    

qquuaalliittyy  ccaarree,,  sspprreeaadd  ooff  ddiisseeaassee,,  llaacckk  ooff  tteeaammwwoorrkk,,  ddiisshhaarrmmoonnyy  

bbeettwweeeenn  tthhee  ssttaaffff  aanndd  ppaattiieennttss,,  eettcc..  

  

  33..  GGuuiiddeess,,  RReegguullaattiioonnss,,  PPoolliicciieess,,  aanndd  RReeffeerreenncceess  UUsseedd  bbyy  EEmmppllooyyeeee::  

NNuurrssiinngg  SSeerrvviicceess  PPoolliiccyy  MMaannuuaall,,  AADDAATTCC  PPoolliiccyy  MMaannuuaall,,  mmeeddiiccaall  

rreeffeerreennccee  bbooookkss,,  NNCC  PPrraaccttiiccee    AAcctt  ((nnuurrssee''ss  aaiiddee)),,  HHuummaann  RRiigghhttss  

RRuulleess  aanndd  RReegguullaattiioonnss,,  NNCC  SSttaattee  EEmmppllooyyeeeess  SSaaffeettyy    aanndd  HHeeaalltthh  

RRuullee  ((GG..SS..  9977--1122)),,  AAllccoohhooll  aanndd  DDrruugg  FFrreeee  WWoorrkkppllaaccee  PPoolliiccyy  ((GG..SS..  

114433BB--1100)),,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHuummaann  RReessoouurrcceess  PPeerrssoonnnneell  PPoolliicciieess,,  

JJCCAAHHOO  SSttaannddaarrddss,,  HHCCFFAA  SSttaannddaarrddss,,  HHIIPPPPAA  SSttaannddaarrddss..  

    

  44..  SSuuppeerrvviissiioonn  RReecceeiivveedd  bbyy  EEmmppllooyyeeee::  

TThhee  HHeeaalltthh  CCaarree  TTeecchhnniicciiaannss  aarree  ssuuppeerrvviisseedd  bbyy  tthhee  NNuurrssee  

SSuuppeerrvviissoorr  II  aanndd  LLeeaadd  NNuurrssee..    WWoorrkk  aassssiiggnnmmeennttss  oorriiggiinnaattee  ffrroomm  

tthhee  cchhaarrggee  nnuurrssee  aanndd  aarree  rreevviieewweedd  ddaaiillyy..  

  

  55..  VVaarriieettyy  aanndd  PPuurrppoossee  ooff  PPeerrssoonnaall  CCoonnttaaccttss::  

TThhiiss  ppoossiittiioonn  hhaass  ccoonnttaacctt  wwiitthh  ppaattiieennttss,,  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss,,  

ccoommmmuunniittyy  rreepprreesseennttaattiivveess,,  AAAA//NNAA//AAllaannoonn  rreepprreesseennttaattiivveess,,  eettcc..    

CCoonnttaaccttss  hhaavvee  ttoo  bbee  hhaannddlleedd  wwiitthh  sseennssiittiivviittyy  aanndd  ccoonnffiiddeennttiiaallllyy..    

TThheessee  ccoonnttaaccttss  aarree  ttoo  ffuurrtthheerr  ppaattiieenntt  ttrreeaattmmeenntt  ppllaannss  aanndd  rreessoollvvee  

ppaattiieenntt  ccoonncceerrnnss..    PPeerrssoonnaall  ccoonnttaacctt  wwiitthh  aallll  DDeeppaarrttmmeennttss  iiss  nneeeeddeedd  

ttoo  ddiissccuussss  iissssuueess  wwiitthhiinn  tthheeiirr  ssppeecciiaallttyy  aarreeaass..    TThhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt,,  

sseennssiittiivvee,,  aanndd//oorr  ddiiffffiiccuulltt  pprroobblleemmss  wwoouulldd  bbee  wwiitthh  tthhee  ppaattiieennttss  aanndd  

tthheeiirr  rriigghhttss..  

  

  66..  PPhhyyssiiccaall  EEffffoorrtt::  

UUnnlleessss  aassssiissttiinngg  wwiitthh  aann  uunnrruullyy  ppaattiieenntt,,  tthhee  pphhyyssiiccaall  eeffffoorrtt  rreeqquuiirreedd  

iiss  nnoott  ssttrreennuuoouuss::  rreeqquuiirreess  qquuiittee  aa  bbiitt  ooff  wwaallkkiinngg  ffrroomm  bbuuiillddiinngg  

        ttoo  bbuuiillddiinngg  aanndd  uussiinngg  ttoooollss//iinnssttrruummeennttss  lliisstteedd  iinn  ##88..  

  

    



77..  WWoorrkk  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  CCoonnddiittiioonnss::  

TThhiiss  iiss  aa  7777  bbeedd,,  ccoo--eedd,,  iinnppaattiieenntt  ffaacciilliittyy  ffoorr  ssuubbssttaannccee  aabbuussee..    TThhee  

ccaammppuuss  iiss  sspprreeaadd  oouutt  oovveerr  aapppprrooxxiimmaatteellyy  3322  aaccrreess,,  hhaass  99  bbuuiillddiinnggss,,  

aanndd  iinnvvoollvveess  mmuucchh  wwaallkkiinngg..    AAllll  wwaallkkwwaayyss  aarree  uunnccoovveerreedd;;  

tthheerreeffoorree,,  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  eexxppoossuurree  ttoo  tthhee  cchhaannggiinngg  wweeaatthheerr  

ccoonnddiittiioonnss  iiss  nneecceessssaarryy..  

  

  88..  MMaacchhiinneess,,  TToooollss,,  IInnssttrruummeennttss,,  EEqquuiippmmeenntt,,  aanndd  MMaatteerriiaallss  UUsseedd::  

BBlloooodd  pprreessssuurree  ccuuffffss,,  sstteetthhoossccooppeess,,  eelleeccttrrooccaarrddiiooggrraamm,,  mmeettaall  

ddeetteeccttoorrss,,  eelleeccttrroonniicc  oorr  ggllaassss  tthheerrmmoommeetteerrss,,  vvaarriioouuss  mmeeddiiccaall  

ttrreeaattmmeenntt  ssuupppplliieess,,  ssccaalleess,,  ffiirree  eexxttiinngguuiisshheerrss,,  mmoovviiee  pprroojjeeccttoorrss,,  

vviiddeeoo  ttaappee  eeqquuiippmmeenntt,,  SSttaattee  ccaarrss  aanndd  vvaannss,,  tteelleepphhoonneess,,  ppeennss,,  

ppaappeerrss,,  cchhaarrttss,,  eettcc..  

  

99..  VViissuuaall  AAtttteennttiioonn,,  MMeennttaall  CCoonncceennttrraattiioonn,,  aanndd  MMaanniippuullaattiivvee  SSkkiillllss::  

IInnddiivviidduuaall  ccoouunnsseelliinngg  iinn  aa  ssuuppppoorrttiivvee  rroollee  rreeqquuiirreess  aatttteennttiioonn,,  aanndd  

tthhiiss  iinnddiivviidduuaall  mmuusstt  ccoonncceennttrraattee  oonn  eeaacchh  ppaattiieenntt..    TThhiiss  ppoossiittiioonn  

iiss  vviittaall  iinn  ppaattiieenntt  ssaaffeettyy  aanndd  mmuusstt  rreessppoonndd  qquuiicckkllyy  aanndd  

aapppprroopprriiaatteellyy  ttoo  aannyy  mmeeddiiccaall    ccrriissiiss..    TThhee  wwoorrkkeerr  mmuusstt  bbee  aa  sskkiilllleedd    

lliisstteenneerr  aanndd  aaddeepptt  aatt  bbeeiinngg  fflleexxiibbllee..    AAsssseessssmmeennttss,,  lleeccttuurreess,,  aanndd  

aaccttiivviittiieess  mmuusstt  bbee  hheelldd  pprrooffeessssiioonnaallllyy,,  aanndd  tthhee  wwoorrkk  mmuusstt  

ccoonncceennttrraattee  oonn  tthhee  aassssiiggnnmmeenntt//ccaassee  aass  nneeeeddeedd..    RReeppoorrttss//ssuummmmaarriieess  

ooff  ppaattiieenntt  ccoonnttaacctt  mmuusstt  bbee  wwrriitttteenn  aanndd  ccoonnvveeyy  tthhee  ccoonntteenntt  ooff  tthhee                                                            

mmeeeettiinngg..    AAllll  pprrooggrraamm  rreeccoorrddss  mmuusstt  bbee  ssppeecciiffiicc..    TThhiiss  wwoorrkkeerr  mmuusstt  

bbee  aabbllee  ttoo  mmaanniippuullaattee  sscchheedduulleess  aanndd  aaccttiivviittiieess  ttoo  mmeeeett  tthhee  nneeeeddss  ooff  

tthhee  ppaattiieennttss..  

  

1100..  SSaaffeettyy  ffoorr  OOtthheerrss::  

MMoosstt  ooff  oouurr  ppaattiieennttss  hhaavvee  dduuaall  ddiiaaggnnoosseess  aanndd//oorr  lleeggaall  cchhaarrggeess    

ppeennddiinngg  oorr  hhaavvee  sseerrvveedd  pprriissoonn  tteerrmmss  ffoorr  vvaarriioouuss  ccrriimmeess;;  tthheerreeffoorree,,  

tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  vviioolleennccee  iiss  aallwwaayyss  pprreesseenntt,,  aanndd  bbeehhaavviioorr  pprroobblleemmss  

rreegguullaarrllyy  nneeeedd  iinntteerrvveennttiioonn..    TThhiiss  ppooppuullaattiioonn  iiss  aa  rriisskk  ffoorr  HHIIVV  aanndd  

HHeeppaattiittiiss  iinnffeeccttiioonnss,,  aanndd  tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  iinnffeeccttiioonn  ttoo  ssttaaffff  iiss  

        ccoonnssttaannttllyy  pprreesseenntt..  

  

PPrreevveennttiioonn::  UUnniivveerrssaall  PPrreeccaauuttiioonnss,,  RReessppoonnssee  TTeeaamm,,  kknnoowwlleeddggee  ooff  

ddiisseeaassee,,  ccoouunnsseelliinngg,,  eettcc..  

    



1111..  DDyynnaammiiccss  ooff  WWoorrkk::  

TThhiiss  ppoossiittiioonn  aaccttss  uuppoonn  ssppeecciiffiicc  aassssiiggnnmmeennttss,,  aanndd  mmoosstt  wwoorrkk  iiss  

iinntteerraaccttiivvee  ssiittuuaattiioonnss  eeiitthheerr  wwiitthh  ppaattiieennttss,,  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss,,  aanndd//oorr  

ccoommmmuunniittyy  rreessoouurrcceess..    MMoosstt  HHeeaalltthh  CCaarree  TTeecchhnniicciiaann  pprroocceedduurreess  

aanndd  ppoolliicciieess  rreemmaaiinn  tthhee  ssaammee;;  hhoowweevveerr,,  wwiitthh  oouurr  ppooppuullaattiioonn,,  oouutt  ooff  

tthhee  oorrddiinnaarryy  pprroobblleemmss  aanndd  iissssuueess  aarree  ccoonnssttaanntt..    AAss  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  

ppaattiieennttss  aanndd  ffaammiilliieess  cchhaannggee,,  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  mmooddaalliittiieess  mmuusstt  aallssoo    

cchhaannggee..    EExxaammpplleess::    ((11))  TThhee  mmeetthhoodd  ooff  ccoommmmuunniiccaattiinngg//ddeeaalliinngg  

wwiitthh  aa  hhaannddiiccaappppeedd  ppeerrssoonn  wwoouulldd  bbee  ddiiffffeerreenntt  tthhaann  ddeeaalliinngg  wwiitthh  

oonnee  wwhhoo  iiss  nnoott  hhaannddiiccaappppeedd..    ((22))    EEmmeerrggeennccyy  ssiittuuaattiioonnss,,  ssuucchh  aass  

ffiirreess,,  sseevveerree  ssttaaffff  sshhoorrttaaggeess,,  eemmeerrggeennccyy  iillllnneessss//aacccciiddeennttss  ooff  

ppaattiieennttss,,  wwoouulldd  rreeqquuiirree  cchhaannggeess  iinn  wwoorrkk  aassssiiggnnmmeennttss..    SShhoouulldd  

ppoolliiccyy//pprroocceedduurree  cchhaannggeess  nneeeedd  ttoo  bbee  mmaaddee,,  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  NNuurrssiinngg  

iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ffoorrmmuullaattiinngg,,  iimmpplleemmeennttiinngg,,  aanndd  aassssiiggnniinngg  ssuucchh  

cchhaannggeess..  

  

IIIIII..  KKnnoowwlleeddggee,,  SSkkiillllss  aanndd  AAbbiilliittiieess,,  aanndd  TTrraaiinniinngg  aanndd  EExxppeerriieennccee  

RReeqquuiirreemmeennttss::  

  

AA..  KKnnoowwlleeddggee,,  SSkkiillllss,,  aanndd  AAbbiilliittiieess::  

KKnnoowwlleeddggee  ooff  aaddddiiccttiioonn,,  rreeccoovveerryy//1122  sstteepp  pprrooggrraammss,,  ccoommmmuunniittyy  

rreessoouurrcceess,,  ppssyycchhooppaatthhoollooggyy,,  aanndd  iinntteerrvviieewwiinngg  aarree  eennhhaanncceedd  tthhrroouugghh  oonn  tthhee  

jjoobb  ttrraaiinniinngg  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  ooppppoorrttuunniittiieess..    GGoooodd  wwrriitttteenn  aanndd  vveerrbbaall                                                          

ccoommmmuunniiccaattiioonn  sskkiillllss  wwiitthh  aabbiilliittyy  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee//eessttaabblliisshh  rraappppoorrtt  iinn  

nnoonn--jjuuddggmmeennttaall  mmaannnneerr  aarree  nneecceessssaarryy..    SSoommee  kknnoowwlleeddggee  iiss  rreeqquuiirreedd  ooff  

ddiisseeaasseess  aanndd  hhooww  tthheeyy  aarree  sspprreeaadd,,  nnuuttrriittiioonn,,  ssaanniittaattiioonn,,  ppeerrssoonnaall  hhyyggiieennee,,  

aass  tthheeyy  rreellaattee  ttoo  tthhee  aarreeaa  ooff  aassssiiggnnmmeenntt..    TThhiiss  ppoossiittiioonn  mmuusstt  hhaavvee  tthhee  

aabbiilliittyy  ttoo  ggaaiinn  tthhee  ccoonnffiiddeennccee  ooff  ppaattiieennttss,,  ttoo  wwoorrkk  eeffffeeccttiivveellyy  wwiitthh  tthheemm,,  

aanndd  ttoo    pprreeppaarree  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  rreeppoorrttss  ooff  aaccttiivviittiieess  aanndd  ppaattiieenntt  pprrooggrreessss..  

  

BB..  11..  RReeqquuiirreedd  MMiinniimmuumm  TTrraaiinniinngg::  

HHiigghh  sscchhooooll  ddiipplloommaa,,  oonnee  yyeeaarr  eexxppeerriieennccee  iinn  ssuubbssttaannccee  aabbuussee  iinn  aa  

ssuuppppoorrttiivvee  oorr  iinnffoorrmmaattiioonnaall  rroollee,,  aanndd  NNuurrssiinngg  AAiiddee  II  CCeerrttiiffiiccaattiioonn..  

  

22..  AAddddiittiioonnaall  TTrraaiinniinngg//EExxppeerriieennccee::  

        AAssssoocciiaattee  ddeeggrreeee  iinn  hhuummaann  sseerrvviicceess  pprreeffeerrrreedd..  

  

33..  EEqquuiivvaalleenntt  TTrraaiinniinngg  aanndd  EExxppeerriieennccee::  

        HHiigghh  sscchhooooll  ddiipplloommaa  wwiitthh  oonnee  yyeeaarr  eexxppeerriieennccee  

        iinn  ssuubbssttaannccee  aabbuussee..  

  

CC..  LLiicceennssee  oorr  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  RReeqquuiirreedd  bbyy  SSttaattuuttee  oorr  RReegguullaattiioonn::    

      NNuurrssiinngg  AAiiddee  CCeerrttiiffiiccaattiioonn,,  NNCC  DDrriivveerr''ss  LLiicceennssee..  

    



  IIVV..  CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN::    SSiiggnnaattuurreess  iinnddiiccaattee  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  aallll  iinnffoorrmmaattiioonn  pprroovviiddeedd,,  

iinncclluuddiinngg  ddeessiiggnnaattiioonn  ooff  eesssseennttiiaall  ffuunnccttiioonnss..  

  

SSuuppeerrvviissoorr''ss  CCeerrttiiffiiccaattiioonn::    II  cceerrttiiffyy  tthhaatt  ((aa))  II  aamm  tthhee  IImmmmeeddiiaattee  SSuuppeerrvviissoorr  ooff  tthhiiss  

ppoossiittiioonn,,  tthhaatt  ((bb))  II  hhaavvee  pprroovviiddeedd  aa  ccoommpplleettee  aanndd  aaccccuurraattee  ddeessccrriippttiioonn  ooff  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  dduuttiieess,,  aanndd  ((cc))  II  hhaavvee  vveerriiffiieedd  ((aanndd  rreeccoonncciilleedd  aass  nneeeeddeedd))  iittss  

aaccccuurraaccyy  aanndd  ccoommpplleetteenneessss  wwiitthh  tthhee  eemmppllooyyeeee..  

  

SSiiggnnaattuurree::              ____________________________        TTiittllee::      ______________________                    DDaattee::________________________                        

  

EEmmppllooyyeeee''ss  CCeerrttiiffiiccaattiioonn::    II  cceerrttiiffyy  tthhaatt  II  hhaavvee  rreevviieewweedd  tthhiiss  ppoossiittiioonn  ddeessccrriippttiioonn  

aanndd  tthhaatt  iitt  iiss  aa  ccoommpplleettee  aanndd  aaccccuurraattee  ddeessccrriippttiioonn  ooff  mmyy  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  dduuttiieess..  

  

SSiiggnnaattuurree::              ____________________________        TTiittllee::      ______________________                      DDaattee::______________________                        

  

SSeeccttiioonn  oorr  DDiivviissiioonn  MMaannaaggeerr''ss  CCeerrttiiffiiccaattiioonn::    II  cceerrttiiffyy  tthhaatt  tthhiiss  ppoossiittiioonn  

ddeessccrriippttiioonn,,  ccoommpplleettee  bbyy  tthhee  aabboovvee  nnaammeedd  iimmmmeeddiiaattee  ssuuppeerrvviissoorr,,  iiss  ccoommpplleettee  aanndd  

aaccccuurraattee..  

  

SSiiggnnaattuurree::                ____________________________      TTiittllee::                ______________________            DDaattee::______________________                        

  

DDeeppaarrttmmeenntt  HHeeaadd  oorr  AAuutthhoorriizzeedd  RReepprreesseennttaattiivvee''ss  CCeerrttiiffiiccaattiioonn::    II  cceerrttiiffyy  tthhaatt  tthhiiss  

iiss  aann  aauutthhoorriizzeedd,,  ooffffiicciiaall  ppoossiittiioonn  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  ssuubbjjeecctt  ppoossiittiioonn..  

  

SSiiggnnaattuurree::          ____________________________            TTiittllee::    ______________________                        DDaattee::______________________                        


