BENEFÍCIOS

Human Talent

Linha de Saúde Clube Millennium bcp
A partir de 1 de fevereiro de 2022

Faça já a sua adesão à

Linha de Saúde Clube Millennium bcp
até ao próximo dia 31/01/2022
Este serviço é assegurado por uma equipa de profissionais de saúde para o aconselhar nas
situações do dia-a-dia com base numa avaliação de sinais e sintomas, nomeadamente:
➢ Despiste de situações urgentes;
➢ Recomendação de um conjunto de medidas de suporte a adotar;
➢ Aconselhamento farmacológico em situações passíveis de automedicação, tendo em conta os
sintomas e a situação reportada;
➢ Orientação em caso de reações adversas;
➢ Acionamento dos meios de emergência médica.
Pode ainda ter acesso a um conjunto de serviços adicionais (preços sob consulta):

➢ Entrega de medicação (de dispensa hospitalar) ao domicílio;
➢ Prestação de cuidados de enfermagem ao domicílio;
➢ Serviço de apoio domiciliário.

A partir de 1 de fevereiro de 2022, tem ao seu dispor a Linha de Saúde Clube
Millennium bcp, serviço desenvolvido especificamente para os Associados do Clube.

Benefícios

✓ 3€/mês para toda a família (sujeito a IVA à taxa legal em vigor)*;

✓ Serviço disponível 365 dias por ano, das 8h às 20h;
✓ Período mínimo de utilização 12 meses.

Faça aqui a sua adesão!

365 dias

8-20h

3€/mês*

Todo o ano

12 horas por dia

Para toda a família
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SABE O QUE
SIGNIFICA FLURONA?

Sabia que…
Flurona é a designação dada à infeção simultânea pelo vírus da gripe (Influenza) e pelo vírus
que causa a COVID-19 (SARS-CoV-2). O nome surge da junção de flu (de Influenza) e rona (de
coronavírus).
Os especialistas referem que a probabilidade de coexistência destes dois vírus é baixa, pois o
SARS-CoV-2 está com uma incidência alta, mas o vírus da gripe está mais baixa, atendendo às
medidas de proteção individual e coletiva adotadas globalmente.
Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), os sintomas mais comuns de gripe são o mal-estar e
cansaço, a febre alta, as dores musculares e articulares, as dores de cabeça, a tosse seca e a
inflamação dos olhos. No caso da COVID-19, os sintomas associados à infeção pela variante
Ómicron, que já representa a maioria dos casos em Portugal, são muito semelhantes, estando
agora a ser também relatados pingo no nariz e espirros. A semelhança de sintomas, nas duas
infeções, pode dificultar o diagnóstico até que seja realizado um teste de despiste à COVID-19.

Faça aqui a sua adesão!
(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas marcas/empresas/entidades indicadas)
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