
As vacinas disponíveis este ano em Portugal são pela primeira vez, vacinas tetravalentes, incluindo 4 tipos 
de vírus da gripe (2 do tipo A e 2 do tipo B).
Desta composição, espera-se uma maior abrangência em relação às vacinas trivalentes, face às que 
foram utilizadas nos anos anteriores.

De forma a reduzir o absentismo das Empresas causado pela gripe, a Previmed apresenta a Campanha 
de Vacinação contra a Gripe.

A Previmed pode organizar deslocação de enfermeiro habilitado e com elevada experiência à sua empre-
sa, quando reunido no mesmo estabelecimento um grupo de 12 colaboradores, com o objetivo de vacinar 
quem assim o pretenda.
Todos os trabalhadores serão vacinados comodamente sem perda de produtividade da sua empresa.

Consulte a tabela abaixo para obter o valor da Vacina e Aplicação, de acordo com as quantidades en-
comendadas.
Para formalizar a encomenda, pedimos que preencha o formulário “Nota de Adjudicação”  indicando o 
número de vacinas e a distribuição por estabelecimentos (se aplicável). Adicionalmente, para 
operacionalizar a campanha de vacinação pedimos que preencha a “Lista Nominal dos Colaboradores” a 
serem inoculados.  Os ficheiros enviados são editáveis e permitem a inserção de dados. Grave os ficheiros 
após registar a informação pretendida.

Todas as vacinas e aplicação encomendadas, serão as que são faturadas incluindo as que não são 
ministradas. Caso o número de vacinas aplicadas seja superior ao número encomendado, será acertada 
faturação seguindo a lista nominal de trabalhadores vacinados.

Para mais informação ou proposta do gestor de cliente, envie-nos e-mail: geral@previmed.pt ou através 
do telefone 213 161 899.

Vacine os seus trabalhadores.
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