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Mass General Brigham  
COVID -19 Fundo de Doação de Empregados 

  
Os funcionários da Mass General Brigham (anteriormente Partners HealthCare) e de 
suas instituições membros que sofreram dificuldades financeiras são elegíveis para solicitar 
uma concessão única de até US $ 1.000. Nenhum reembolso é necessário. Este programa é administrado 
confidencialmente pelo Programa de Assistência ao Empregado, Recursos Humanos e Diversidade, 
Equidade e Inclusão. 
  
As subvenções podem ser usadas para apoiar os funcionários que enfrentam as seguintes dificuldades 
financeiras como resultado do COVID-19:  
 

• S doença erious ou lesão de um funcionário ou um membro da família imediata          
• Redução renda domiciliar e          
• despejo, aluguel, serviços públicos, despesas domésticas          
• Aumento dos custos associados ao cuidado ou transporte de crianças devido a demandas 

adicionais de trabalho          
• Outras despesas significativas resultantes do COVID-19          

  
Elegibilidade: 

• A ctive , benefícios - elegíveis empregados que tenham completado pelo menos seis meses de 
serviço contínuo          

• Funcionários que ganham menos de US $ 26.50 por hora ou aproximadamente US $55,000 para 
uma função de 40 horas (tempo integral)          

  
Montante: 

• O montante máximo disponível por funcionário é de US $ 1,000          
• O g discurso é não sujeitos a federais ou impostos estaduais como resultado da declaração de 

COVID-19 como uma emergência federais          
• Não é necessário o reembolso da concessão          

  
Aplicação e distribuição: 

• Os funcionários poderão se candidatar ao programa de bolsas no Ask my HR ou entrando em 
contato com o Employee Assistance Program no número 1-866-724-4327 ou com o HR Support 
Center no 1-833-275-6947. Além disso, os gerentes podem enviar o formulário on-line em nome 
de um funcionário .             

• O solicitante será notificado se o pedido de subsídio tiver sido aprovado dentro de uma semana 
após o envio.          

• Se aprovado, o montante da subvenção vai ser adicionado ao e Nex do mployee t salário 
regular .          

• O aplicativo será traduzido em todos os idiomas aplicáveis          
• O aplicativo será acessível via dispositivo móvel          

  
Estamos orgulhosos de poder oferecer este programa a nossos funcionários neste momento desafiador 
e procurar direcionar esses fundos para os mais necessitados. As decisões relativas a prêmios ou recusas 
de subsídios ficam a critério exclusivo do Mass General Brigham. 
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