Fundação CELEPAR -

Aplicação da vacina Antigripal Tetravalente ocorrerá na Funcel
Destaque
Postado em: 24/04/2019

A Funcel e a Celepar disponibilizarão a Vacina Antigripal Tetravalente para todos os empregados,
dependentes, familiares e convidados.

A Funcel e a Celepar, priorizando a saúde, disponibilizarão a Vacina Antigripal Tetravalente para
todos os empregados, dependentes, familiares e convidados nos dias 10/05 (sexta-feira) e 13/05
(segunda-feira), das 7h30 às 19h00, no térreo da Sede Social da Funcel. A vacinação anual é
indicada mesmo para quem já se vacinou nos anos anteriores, pois o vírus da gripe sofre frequentes
mutações. A dose da vacina será gratuita para todos os empregados da Celepar (inclusive não
associados). Para os demais, os valores serão: - Aposentados associados: 2 x R$ 35,00 Dependentes de associados: 3 x R$ 27,00 - Dependentes de não associados, familiares e
convidados: 2 x R$ 50,00 A compra das doses se embasará na demanda. Por isso, os
interessados, inclusive os empregados, deverão preencher a ficha de inscrição que foi enviada por
e-mail e enviar para funceladm@funcel.org.br até o dia 02/05 (quinta-feira). Para os empregados
que trabalham nos Núcleos Regionais, seus dependentes, familiares e convidados, se houver o
interesse para aplicação de 10 vacinas ou mais, os valores não serão alterados e a aplicação será
feita na própria Regional. Caso contrário, a Funcel apresentará outra opção. Atenção! Crianças com menos de 3 anos, pessoas com alergia a proteína do ovo e com deficiência na
produção de anticorpos NÃO poderão tomar a vacina; - Crianças de 3 a 8 anos que nunca tomaram
a vacina, precisam ser vacinadas em 2 doses (2 custos); - Crianças com mais de 3 anos que já
tomaram em anos anteriores, poderão tomar normalmente em uma única dose. Observação: Em
caso de desistência sem aviso prévio, a dose será cobrada.
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