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การมอบรางวลัสุขภาพส าหรบัประเทศไทย 

โปรแกรม Healthy You จะมอบรางวลัส าหรบัการเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ  เพ่ือเป็นการส่งเสรมิสุขภาพของคณุ 

โดยรางวลัสุขภาพจะแตกต่างกนัไปตามแต่ละประเทศ การมอบรางวลัในปจัจบุนัจะหมดเขตในวนัที ่30 

พฤศจกิายน 2022 หากคุณมีสทิธิไ์ดร้บัรางวลัสุขภาพ คุณจะไดร้บัแจ้งใหท้ราบภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2022 

ส าหรบัพนกังานเชฟรอนประเทศไทยเท่าน ัน้ 

เลือกจากกจิกรรมต่าง ๆ  แล้วคุณจะไดร้บัคะแนนสะสมเพ่ือรบัรางวลัสุขภาพ สะสมให้ครบ 1,500 

คะแนนภายในวนัที ่30 พฤศจกิายน 2022 แล้วคุณจะมีสทิธิไ์ดร้บัรางวลัสุขภาพ 

กจิกรรมทีไ่ดร้บัคะแนนสะสม 

คะแนน ค าอธบิายกจิกรรม การด าเนนิการ 

300 

คะแนน 
ท าประเมนิสุขภาพให้ครบถว้น 

แบบส ำรวจ The Heart and Lifestyle 

เป็นกำรประเมินออนไลนท์ี่ไดร้ับกำรออกแบบมำเพื่อประเมินสขุภำ
พของคุณในดำ้นต่ำง ๆ  หลังจำกที่คุณกรอกค ำตอบครบทกุขอ้ 

คุณจะไดร้ับคะแนนอำยุหัวใจและคะแนนไลฟ์สไตล์ 

รวมถึงค ำแนะน ำดำ้นสขุภำพ ทั้งนี้ 
คุณสำมำรถท ำกำรประเมินในกิจกรรมนีไ้ดบ้อ่ยครั้งเท่ำที่ตอ้งกำร 

แต่คุณจะไดร้ับคะแนนสูงสุดเพยีง 300 คะแนน 

• ล็อกอินเขำ้สู่ระบบ Healthy You 

• ไปที่หนำ้ Health (สุขภำพ) 

ในบัญชี Healthy You ของคุณ 
และคน้หำ แบบส ารวจ Health 

and Lifestyle 

(สุขภำพและไลฟ์สไตล)์ 

• ท ำแบบส ำรวจตอนนี้ 

 

100 
คะแนน 

ท าตามขอ้ตกลงในการปลอดนโิคตนิจนส าเร็จ 

ขอ้ตกลงในกำรปลอดนโิคติน 
เป็นขอ้ตกลงออนไลน์ที่แสดงว่ำคณุตอ้งไม่ใชน้ิโคตนิไปตลอดทัง้

ปี 2022 ขอ้ตกลงนี้สำมำรถท ำไดท้ั้งผูท้ี่ไม่เคยใชน้ิโคตนิ 
และผูท้ี่มีนิสัยเคยชินกับกำรใชน้โิคติน  ทั้งนี้ 

ผูท้ี่ก ำลังใชน้ิโคตนิในปัจจบุัน 
ควรจะลดควำมเสี่ยงของกำรเกิดโรคตำ่งๆ 

โดยกำรเลิกใชน้ิโคตนิและท ำตำมขอ้ตกลงในกำรปลอดนโิคตินจ
นส ำเร็จ 

 

 

• ล็อกอินเขำ้สู่ระบบ Healthy You 

• คลิกที่ รูปภาพโปรไฟล ์(Profile 
picture) จำกนั้นไปที่ส่วน 

โปรไฟลข์องฉนั (My Profile) 
ในบัญชี Healthy You ของคุณ  

• มองหำ 

ขอ้ตกลงในกำรปลอดนโิคติน 
ดำ้นบนของสว่นกำรตั้งค่ำบญัช ี 

 

your health 

http://hr2.chevron.com/hy/virginpulse
http://hr2.chevron.com/hy/virginpulse
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คะแนน ค าอธบิายกจิกรรม การด าเนนิการ 

100 

คะแนนต่อเ

ดือน 

เขา้ร่วมกจิกรรมทา้ทายเพ่ือให้มีอุปนสิยัทีด่ปีระจ าเดอืน  

ร่วมกิจกรรมทำ้ทำยเพื่อใหมี้อุปนิสัยที่ดีประจ ำเดือนที่ถูกก ำหนดไ

ว*้ เป็นเวลำ 5 วันจำก 7 วันในแต่ละเดือน 
กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมนี้จะแตกต่ำงกันไป โดยในแต่ละเดือน 

โปรแกรมจะสรำ้งกิจกรรมทำ้ทำย ในทุกสัปดำห์ที่ 2 หรือที่ 3 
หำกคุณไดล้งทะเบียนไวแ้ลว้ 

คุณจะไดร้ับกำรแจง้ขอ้มูลอัตโนมัติว่ำ 

กิจกรรมทำ้ทำยก ำลังจะเริ่มตน้ คุณจะตอ้งเขำ้ร่วม 
และติดตำมอุปนิสัยส ำหรับกิจกรรมทำ้ทำยในเดอืนเป็นเวลำอย่ำง

นอ้ย 5 วัน จึงจะไดร้ับคะแนน   

*กิจกรรมทำ้ทำยเพื่อใหมี้อุปนิสัยที่ดปีระจ ำเดอืนจะถูกก ำหนดโด

ยโปรแกรม และไม่ไดส้รำ้งขึ้นส ำหรับเฉพำะบุคคล  

• ล็อกอินเขำ้สู่ระบบ Healthy You 

• ไปที่หนำ้ Challenges 

(ควำมทำ้ทำย) ขำ้งใตแ้ท็บ 
Social (สังคม) 

เพื่อดูกิจกรรมควำมทำ้ทำยที่ก ำลงั
ด ำเนินกำร 

• เขำ้ร่วมกิจกรรมทำ้ทำยเพื่อใหมี้อุป

นิสัยที่ดี เม่ือมีกิจกรรม 

 

 

 

 

 

100 

คะแนนต่อเ

ดือน 

นอนหลบัพกัผ่อน 

นอนหลับตั้งแต่ 7 ชั่วโมงขึ้นไปเป็นเวลำอย่ำงนอ้ย 20 
วันต่อเดือนปฏิทนิ 

กิจกรรมนี้จะไดร้ับกำรติดตำมอย่ำงอัตโนมัตโิดยอุปกรณห์รือแอป 
และจะถูกติดตำมเฉพำะในเดอืนปัจจุบนัเท่ำนัน้ 

กิจกรรมของคุณจะตอ้งแสดงวำ่มีกำรตดิตำมโดยอัตโนมัติเป็นเวล
ำ 20 วันในเดือนปฏิทินเพื่อรับคะแนนส ำหรับเดอืนนัน้ ๆ   

คุณจะตอ้งเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือแอปติดตำมกำรนอนหลบัเพือ่ใหส้
ำมำรถติดตำมและรับคะแนนส ำหรับกิจกรรมนี้ 
ไม่สำมำรถบันทึกกิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง 

• ล็อกอินเขำ้สู่ระบบ Healthy You 

• คุณตอ้งเชื่อมต่ออุปกรณ์ติดตำมกำร
นอนหลับส ำหรับกิจกรรมนี้  

• หำกตอ้งกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ติดตำ
มกำรนอนหลับของคุณ ใหค้ลิกที่ 

รูปภาพโปรไฟล ์(Profile picture) 
จำกนั้นเลือก อุปกรณ์และแอป 

(Devices & apps) 

• หำกตอ้งกำรตรวจสอบกำรนอนหลบั
ของคุณทีถู่กติดตำม 
ใหเ้ขำ้ไปที่หนำ้ การตดิตาม 
(Tracking) ในบัญชี Healthy You 

ของคุณ  

100 

คะแนนต่อเ

ดือน 

นบักา้วเดนิของคณุ 

นับกำ้วเดินหรือระยะเวลำที่มีกำรเคลือ่นไหวอย่ำงต่อเนือ่งเป็นระย
ะเวลำ 20 วันต่อเดือนปฏิทิน 
โดยสำมำรถนับกำ้วเดินหรือระยะเวลำที่มีกำรเคลือ่นไหวอย่ำงต่อเ

นื่องดว้ยอุปกรณ์หรือแอพ 

หรือบันทึกจ ำนวนกำ้วดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ ์
ทั้งนี้จะมีกำรนับเพียงกิจกรรมเดยีวตอ่วัน 

คือกำรนับกำ้วเดินหรือระยะเวลำที่มีกำรเคลื่อนไหวอย่ำงตอ่เนือ่ง 
คุณจะตอ้งท ำกำรติดตำมเป็นเวลำอย่ำงนอ้ย 20 

วันในเดือนปฏทิิน เพื่อรับคะแนนส ำหรับเดอืนนัน้ ๆ   

 

 

• ล็อกอินเขำ้สู่ระบบ Healthy You 

• ไปที่หนำ้ Stats (สถิติ) 
ขำ้งใตแ้ท็บ Home (หนำ้แรก) 
เพื่อดูหรือบันทึกขั้นตอนต่ำงๆ 

ดว้ยตนเอง หรือ 

• เชื่อมต่ออุปกรณ์หรือแอปติดตำมก ้

ำวเดิน 
เพื่อนับกำ้วเดินหรือระยะเวลำที่มีก

ำรเคลื่อนไหวอย่ำงต่อเนื่องโดยอัต
โนมัติ  

 

http://hr2.chevron.com/hy/virginpulse
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คะแนน ค าอธบิายกจิกรรม การด าเนนิการ 

250  

คะแนน 

เขา้ร่วมกจิกรรมทา้ทายแบบเป็นทมี 

ติดตำมกำ้วเดินของคณุอย่ำงนอ้ยสปัดำห์ละครั้งในแตล่ะสปัดำห์

ที่มีกำรจัดกิจกรรมทำ้ทำยแบบเป็นทีม 
คุณจะมีโอกำสสองครั้งในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมทำ้ทำยแบบเป็นทมี 

โดยจะมีกำรประกำศเม่ือมีกำรจัดกิจกรรมนี้   

คุณจะตอ้งติดตำมกำ้วเดนิของคณุอย่ำงนอ้ยสัปดำห์ละครั้งในแต่
ละสัปดำห์ที่มีกำรจัดกิจกรรมเพือ่รับคะแนนส ำหรับกิจกรรมนี้ 

คุณจะไดร้ับคะแนนสงูสดุ 500 คะแนนส ำหรับกิจกรรมนี้   

 

• ล็อกอินเขำ้สู่ระบบ Healthy You 

• ไปที่หนำ้ Challenges 

(ควำมทำ้ทำย) ขำ้งใตแ้ท็บ 
Social (สังคม) 

เพื่อดูกิจกรรมควำมทำ้ทำยที่ก ำลงั
ด ำเนินกำร 

• เขำ้ร่วมกิจกรรมทำ้ทำยแบบเป็นที

มเม่ือมีกิจกรรม 

• เชื่อมต่ออุปกรณ์นับกำ้วเดินของคุ

ณหรือบันทึกจ ำนวนกำ้วเดนิของคุ

ณดว้ยตนเอง  

100 
คะแนนต่อเดื

อน 

 

กรอกขอ้มูลลงในบตัรประจ าวนั 10 ใบ 

เขำ้สู่ระบบของ Healthy You 

และกรอกขอ้มูลลงในบัตรประจ ำวันของคณุ  
คุณจะมีโอกำสไดอ่้ำนและกรอกขอ้มูลบตัรประจ ำวนัจ ำนวน 2 
ใบต่อวัน คุณตอ้งอ่ำนและกรอกขอ้มูลบัตรประจ ำวันรวมทั้งสิน้ 10 

ใบในเดือนนี้เพื่อรับ 100 คะแนน 

 

• ล็อกอินเขำ้สู่ระบบ Healthy You 

• ดูบัตรของคุณไดท้ีห่นำ้จอหลัก 

 

150 

คะแนน 

 

กรอกขอ้มูลใน Journey 

ลงทะเบียนและกรอกขอ้มูลลงใน Journey 
แบบด ำเนินกำรดว้ยตนเองในหัวขอ้ที่คณุสนใจ  
กำรกรอกขอ้มูลใน Journeys จะใชเ้วลำประมำณ 10 ถึง 20 วัน  

เม่ือคุณด ำเนินกำรเสร็จสิน้ทุกขัน้ตอนแลว้ คุณจะไดร้ับ 150 
คะแนน  คุณสำมำรถไดร้ับคะแนนสะสมส ำหรับ Journeys 

ในแต่ละไตรมำส โดยสะสมคะแนนไดส้งูสุด 600 
คะแนนต่อหนึ่งปีของโปรแกรม 

 

• ล็อกอินเขำ้สู่ระบบ Healthy You 

• ไปที่หนำ้ Health เพื่อดู 
Journeys 

• เลือก Journey แบบไหนก็ได ้

แลว้ท ำตำมขอ้ควำมแจง้เตอืนเพือ่
กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 

 

100 
คะแนนต่อเดื

อน 

 

ตดิตามอุปนสิยัเพ่ือสุขภาพ 

เลือกอุปนิสัยเพื่อสุขภำพที่คณุจะท ำกำรติดตำมเป็นประจ ำทุกวัน  

เขำ้สู่ระบบเพื่อตดิตำมอุปนสิัยและรับคะแนนสะสมเม่ือคุณตดิตำม
อุปนิสัยดังกล่ำวเป็นระยะเวลำ 10 วันในแต่ละเดอืน  

คุณอำจติดตำมอุปนสิัยประจ ำวนัไดม้ำกที่สดุเท่ำที่ตอ้งกำร 

แต่จะไดร้ับคะแนนสะสมในกำรติดตำมอุปนิสยัอย่ำงนอ้ยหนึ่งอุปนิ
สัยในระยะเวลำ 10 วันต่อหนึ่งเดอืนปฏิทิน 

 

• ล็อกอินเขำ้สู่ระบบ Healthy You 

• เลือกและติดตำมอุปนิสยัในหนำ้ 

Healthy Habits 
(อุปนิสัยเพื่อสุขภำพ) ขำ้งใตแ้ท็บ 

Home 

หรือติดตำมอุปนิสัยโดยตรงไดท้ี่ห
นำ้จอหลัก 

 

  

http://hr2.chevron.com/hy/virginpulse
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คะแนน ค าอธบิายกจิกรรม การด าเนนิการ 

200 
คะแนน 

 

เขา้ร่วมในงานกจิกรรมเพ่ือสุขภาพในทอ้งถ ิน่ 

เขำ้ร่วมในงำนกิจกรรมเพื่อสุขภำพในทอ้งถ่ินที่โปรโมทโดยฝ่ำยสุ

ขภำพหรือกำรแพทย์ในพื้นที่ของคณุ  

งำนกิจกรรมนี้อำจเป็นกำรเขำ้รับวัคซนีไขห้วัดใหญ่ 
หรือเขำ้ร่วมกำรสัมมนำผ่ำนเวบ็ (Webinar) 

หรืองำนกิจกรรมรำยบุคคล หรืองำนกิจกรรมเพื่อสขุภำพอ่ืนๆ 
ที่ไดร้ับกำรส่งเสริมภำยในพื้นที ่ 

นี่เป็นกำรรำยงำนดว้ยตนเองบนหนำ้รำงวัล 

 

• ล็อกอินเขำ้สู่ระบบ Healthy You 

• ไปที่หนำ้ Rewards (รำงวัล) 

ขำ้งใตแ้ท็บ Home 

• เลือกเขำ้ร่วมงำนกิจกรรมในพื้นที่แ
ละกรอกแบบฟอร์มเพื่อรับคะแนนส

ะสม 

200  

คะแนน 

เสร็จสิน้การประเมนิใน meQuilibrium  

เขำ้สู่ระบบโปรแกรม meQuilibrium และท ำกำรประเมิน  
กำรประเมินเบื้องตน้สำมำรถท ำไดเ้พียงครั้งเดียวเท่ำนัน้ 

คุณจะไดร้ับคะแนนในโปรแกรม Healthy You โดยอัตโนมัติ  

โปรดรอ 2 สัปดำห์เพื่อใหค้ะแนนปรำกฏในหนำ้รำงวลัของคุณ 

• ไปที่หนำ้ meQuilibrium 

เพื่อคน้หำรำยละเอียดกำรเขำ้สูร่ะบ
บ 

150 

คะแนนต่อไ

ตรมำส 

ท าการประเมนิซ ้าใน meQuilibrium ให้เสร็จสิน้ 

เขำ้สู่ระบบโปรแกรม meQuilibrium และท ำกำรประเมิน 

กำรประเมินซ ้ำสำมำรถด ำเนินกำรไดไ้ตรมำสละครั้ง 
โดยจะตอ้งท ำกำรประเมินเบื้องตน้ใหเ้สร็จสิ้นก่อน 

คุณจะไดร้ับคะแนนในโปรแกรม Healthy You โดยอัตโนมัติ  

โปรดรอ 2 สัปดำห์เพื่อใหค้ะแนนปรำกฏในหนำ้รำงวลัของคุณ 

• ไปที่หนำ้ meQuilibrium 

เพื่อคน้หำรำยละเอียดกำรเขำ้สูร่ะบ

บ 

150  

คะแนน 

ท าแบบส ารวจความคดิเห็นสมาชิก Chevron ให้เสร็จสิน้ 

กำรส ำรวจควำมคดิเห็นสมำชิก Chevron จะมีใหใ้นเว็บไซต์ 

Virgin Pulse ในปี 2022 
คอยติดตำมประกำศแจง้วันทีแ่ละรำยละเอียดทีแ่น่นอนเก่ียวกับวิ

ธีกำรท ำแบบส ำรวจในไตรมำสทีส่องของปี 2022  

 

• ล็อกอินเขำ้สู่ระบบ Healthy You 

• จะมีกำรแจง้รำยละเอียดท่ีชัดเจนในไต
รมำสท่ีสองทำงอีเมล 

 

t. 

โปรแกรมรางวลัสุขภาพประจ าปี 2022 

สะสมใหค้รบ 1,500 คะแนนภำยในวนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2022 และมีคุณสมบัติครบถว้นตำมขอ้ก ำหนด 
เพื่อใหคุ้ณมีสิทธิ์ไดร้ับรำงวัลสุขภำพ ในปีนี้ ผูเ้ขำ้รว่มสำมำรถร่วมกิจกรรมไดอ้ย่ำงหลำกหลำย 

และมีสิทธิ์ไดร้ับอุปกรณ์ส่งเสริมสุขภำพที่น่ำสนใจ รวมถึงกำรจับรำงวัลผูโ้ชคด ี

 
ส ำหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ Healthy You โปรดเขำ้ไปท่ี hr2.chevron.com/hy  

  

http://hr2.chevron.com/hy/virginpulse
http://hr.chevron.com/health-wellness/resilient-living/mequilibrium.aspx
http://hr.chevron.com/health-wellness/resilient-living/mequilibrium.aspx
http://hr2.chevron.com/hy/virginpulse
http://hr2.chevron.com/hy
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Thailand 

health rewards 
From time to time, the Healthy You program provides rewards for participating in activities to support your 
health. Health rewards will vary based upon your location and may not consist of monetary or cash recognition. 
The current rewards period ends November 30, 2022. If you qualify for any health reward you will be notif ied 
by December 31, 2022. 

For Chevron Thailand domestic payroll employees only 

Choose from a variety of activities and you could earn points toward health rewards. Accumulate 1 ,500 points 
by November 30, 2022 and you could qualify for health rewards.  

activities to earn points 

points activity description take action 

300 
points 

complete the health assessment 

The Heart and Lifestyle survey is an online health 
assessment that is designed to assess your health 
across multiple areas of well-being. After you input your 
answers you will be provided with a heart age score and 
a lifestyle score along with recommendations for action. 
You can take the health assessment as many times as 
you like but you can only earn a maximum of 300 points 
for this activity.  

• Login to Healthy You 

• Visit the Health page in your 
Healthy You account and look 
for the Health and Lifestyle 
survey 

• Take the survey now 

 

100 

points 

complete the nicotine-free agreement 

The Nicotine-Free Agreement is an online agreement 
that you will remain nicotine-free for the 2022 year. This 
agreement can be completed by those who have never 
used nicotine and those who have already kicked the 
habit. Current nicotine users are encouraged to reduce 
their risk for preventable diseases by quitting nicotine 
and completing the Nicotine-Free Agreement.  

• Login to Healthy You 

• Click on your Profile picture then 
visit the My Profile section in 
your Healthy You account 

• Look for the Nicotine-Free 
Agreement above the account 
settings section 

 

 
  

your health 

http://hr2.chevron.com/hy/virginpulse
http://hr2.chevron.com/hy/virginpulse
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points activity description take action 

100 

points 
per 
month  

participate in the monthly healthy habit challenge 

Complete the promoted* monthly healthy habit challenge 
for 5 out of the 7 days each month. How to complete this 
activity will vary. There will be a new system generated 
healthy habit each month, it will appear in the 2nd or 3rd 
week. If you are a registered user, you will receive an 
automatic notif ication that the challenge is about to begin. 
You must join and track the monthly habit during the time 
it is active for at least 5 days to earn points.  

*Promoted healthy habit challenges are system generated 
and are not individually created personal challenges. 

• Login to Healthy You 

• Visit the Challenges page under 
the Social tab to see what 
challenges are active 

• Join the healthy habit challenge 
when it is available 

 

100 
points 
per 
month 

get some sleep  

Sleep 7 or more hours a night for at least 20 days in a 
calendar month. This activity is tracked automatically with 
a device or app and activity is tracked during the current 
month only. Your activity must show 20 days automatically 
tracked during a month to earn points for that month.  

You must sync a sleep tracking device or app to be able to 
track and earn points for this activity. Activity cannot be 
logged manually. 

• Login to Healthy You 

• You must connect a sleep tracking 
device for this activity 

• To connect your sleep tracker, 
click on your Profile picture then 
select Devices & apps 

• To check on your sleep tracked, 
visit the Tracking page in your 
Healthy You account 

100 
points 
per 
month 

track your steps 

Track your steps or active minutes for 20 days in a 
calendar month to earn points. Track your steps or active 
minutes automatically with a device or app. Or, steps can 
also be logged manually. Only one activity, either steps or 
active minutes, will count per day. You must track at least 
20 days during a calendar month to earn points for that 
month.  

• Login to Healthy You 

• Visit the Stats page under the 
Home tab to view or log steps 
manually, or 

• Connect your activity tracker or 
app to automatically track steps or 
active minutes 

250 
points  

participate in a team challenge 

Track your steps at least once a week for all weeks of the 
team challenge. You will have two opportunities to 
participate in a team challenge. The team challenge will 
be announced when it becomes available.  

You must track your steps at least once a week for each 
week of the challenge to earn points for this activity. You 
can earn a maximum of 500 points for this activity.  

 

 

 

• Login to Healthy You 

• Visit the Challenges page under 
the Social tab to see what 
challenges are active 

• Join the team challenge when it is 
available 

• Connect your step tracker or 
manually track your steps 

 

http://hr2.chevron.com/hy/virginpulse
http://hr2.chevron.com/hy/virginpulse
http://hr2.chevron.com/hy/virginpulse
http://hr2.chevron.com/hy/virginpulse
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points activity description take action 

   

100 
points 
per 
month 

complete 10 daily cards 

Login to Healthy You and complete your daily cards.  You 
will have the opportunity to read and complete 2 daily 
cards per day. You must read and complete 10 daily cards 
total in the month to earn 100 points.  

• Login to Healthy You 

• View your cards on the home 
screen 

150 
points  

complete a Journey 

Register and complete a self -guided Journey on a topic of 
your choice.  Journeys take 10 to 20 days to complete.  
Once you have completed all the steps you will be 
awarded 150 points.  You can earn points for Journeys 
each quarter, for a maximum of 600 points in a program 
year. 

• Login to Healthy You 

• Visit the Health page to view the 
Journeys 

• Select a Journey and follow the 
prompts to complete it 

100 
points 
per 
month 

track healthy habits  

Choose your own healthy habits to track on a daily basis.  

Login to track the habits and earn points when you track 
habits 10 days in a month.  You may track as many daily 
habits as you like but will only receive points for tracking at 
least one habit a day for 10 days in a calendar month. 

• Login to Healthy You 

• Choose and track habits in the 
Healthy Habits page under the 
Home tab or track habits directly 
on the home screen 

200 

points  

participate in a local health event 

Participate in a local health event promoted by your local 
wellness or medical team.  This event could be getting 
your flu shot, attending a webinar or in person event or 
another locally promoted health-based event.  This is self -
reported on the rewards page.  

• Login to Healthy You 

• Visit the Rewards page under the 
Home tab 

• Select participate in a local event 
and complete the form to earn 
credit 

200 
points 

complete at meQuilibrium assessment 

Log into the meQuilibrium program and take the 

assessment.  The initial assessment can only be 
completed once. Points will be automatically awarded in 
the Healthy You program.  Please allow 2 weeks for points 
to be reflected on your rewards page. 

• Go to the meQuilibrium page to 
find login details 

150 
points 

complete a meQuilibrium reassessment 

Log into the meQuilibrium program and take the 
assessment. The reassessment can be completed once 
per quarter, the initial assessment must be completed first. 
Points will be automatically awarded in the Healthy You 
program.  Please allow 2 weeks for points to be reflected 
on your rewards page. 

• Go to the meQuilibrium page to 
find login details 

http://hr2.chevron.com/hy/virginpulse
http://hr2.chevron.com/hy/virginpulse
http://hr2.chevron.com/hy/virginpulse
http://hr2.chevron.com/hy/virginpulse
http://hr.chevron.com/health-wellness/resilient-living/mequilibrium.aspx
http://hr.chevron.com/health-wellness/resilient-living/mequilibrium.aspx
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points activity description take action 

150 
points 

complete a Chevron member survey 

The Chevron member survey will be available on the 
Virgin Pulse website in 2022. Look for a communication 
on exact dates and details on how to complete the survey 
in the second quarter of 2022.  

• Login to Healthy You 

• Exact details will be communicated 
in the second quarter via email 

is a paragraph of text. Insert your content here to create your email text. 

2022 health rewards program for Thailand. 

Reach 1,500 points by November 30, 2022 to qualify for health rewards. You must meet all eligibility 
requirements to receive any reward. If you qualify for health rewards you will be notif ied by 31 December 
2022. 

 

For additional information about Healthy You, visit hr2.chevron.com/hy. 

 

http://hr2.chevron.com/hy/virginpulse
http://hr2.chevron.com/hy

