
Guia de prevenção à Covid-19
 Estamos felizes em poder nos reencontrar! Para isto ser possível, tivemos que nos adequar as 

realidades momentâneas. Fizemos adequações em toda nossa operação no intuito de recebê-los 

com o mesmo carinho, aconchego e toda a segurança necessária para que sua estada conosco 

possa ser muito proveitosa. Criamos um protocolo que visa a segurança de todos:

Atender bem para atender sempre.

  Nossos recepcionistas estarão capacitados e equipados para garantir o melhor atendimento com 

segurança.

 Disponibilizamos informação e sinalização por todo o espaço social para indicar e reforçar as 

novas medidas adotadas. O uso de mascará será obrigatório, em todas as áreas comuns do nosso 

hotel.

  A opção de check in antecipado, bem como um manual de procedimentos durante a estada, serão 

previamente disponibilizados para nossos hóspedes, evitando o tempo de espera e aglomerações na 

recepção.

 Nossa área de lazer, estará disponível para seu conforto e comodidade, no entanto, medidas de 

controle serão adotados para garantir um uso responsável, tais como reserva de horário e 

monitoramento da ocupação.

Higienizado e seguro para sua proteção.

  Investimos em treinamento e qualificação para que nossos colaborados estejam capacitados, e 

possam proporcionar um alto padrão de limpeza para os nossos clientes, bem como todos estarão 

usando os EPIs necessários para o melhor desempenho de suas funções.

 Adotamos novos procedimentos para coleta e entrega do enxoval durante a estada com o objetivo 

de evitar contaminações. Além disso, todos os itens de rouparia são lavados em elevadas 

temperaturas garantindo a total descontaminação.

  Após a higienização dos apartamentos, as portas terão um selo de higienização para a segurança 

de nossos clientes.

 Todos os itens decorativos que não puderem ser lavados de acordo com os novos protocolos, 

serão removidos visando a segurança de nossos clientes. Os demais itens dos apartamentos serão 

higienizados e protegidos após a desinfecção.

 Caso considere necessário, nosso hospede poderá agendar a arrumação e higienização do seu 

quarto durante a estada.

  Intensificamos os procedimentos de limpeza nas áreas comuns com novos equipamentos e 

produtos mais adequados para a realidade atual, bem como disponibilizamos dispensers com álcool 

em gel em nossas áreas sociais.

Refeições Seguras com Qualidade.

 Para garantirmos o distanciamento social, nossas mesas estarão dentro das normas de 

distanciamento necessárias, de acordo com as recomendações dos órgãos competentes.

 Nosso café da manhã, assim como as demais refeições serão disponibilizadas a la carte.

SabemSabemos que nesse momento, tudo é novo, e para garantir a segurança de todos, estaremos 
sempre atualizando nosso protocolo conforme as novas orientações dos órgãos competentes.


