
 

Manual de Procedimentos a Prevenção ao  

Coronavírus ( COVID-19) 

  

A hospitalidade é a mesma,  que realizamos a anos com todo carinho.

Esses são os protocolos de boas práticas que adotamos
pensando em vocês, para recebe-los. Criado seguindo todas as orientações do 

Ministério de Turismo, OMS, e orgãos competentes. 
Atualizações poderão ser feitas sempre que necessário para entregar s  segurança 

que nossos hospedes merecem.

Somos um equipe unida, consciente e esforçada, trabalhando para lhe receber !

O desejo de hospedar, oferecer experiências, fazer vocês se sentirem em casa é 
muito importante para nós.

Estamos trabalhando muito para que esse ‘novo normal’ siga sendo igualmente único,
relaxante, prazeroso e ainda assim seguro.

Nesse momento, teremos que mudar alguns aspectos para podermos 
oferecer todas as experiências de uma forma segura. 
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Hospedagem 
Teremos, no mínimo, um espaço de 2h entre check in-out das reservas  para sanitização 

completa e eficaz nas acomodações . Aprimoramos todos os cuidados  com limpeza e 

higienização em todos os setores.  

 

 

Os processos de check -in e check-out serão online e deverão respeitar as regras de 

distanciamento entre pessoas no balcão de atendimento.  
 

 

Medições da temperatura corporal serão realizadas em todos os check -ins e conferidas 

ao longo da estada do hóspede. Caso alguém apresente febre serão acionados os orgãos   

 responsáveis e orientados em todo momento.    

 
 Ao fazer check

-
in nosso motorista estará aguardando no Receptivo com máscara de proteção e 

As malas passarão por um processo de higienização antes de serem levadas para o interior do carro.

 

 

 

Recipientes de álcool em gel 70% estão disponíveis em todas as áreas do hotel. 

Máscaras serão disponibilizadas para compra.  

 
 

A limpeza diária dos quartos será feita seguindo todos os cuidados com janelas e portas 

abertas para uma ventilação eficaz da acomodação.  

 

 

Nossa lavanderia segue um processo rigoroso de higienização do enxoval de cama e 

toalha  a cada troca de hospedagem e durante a estadia.  

 

 

Será realizada a limpeza do filtro dos aparelhos de ar -condicio nado a cada troca de 

hospedagem.  

  

 O interior do carro será desinfetado em álcool  70% a cada viagem e será respeitada a   

álcool gel para higienização das mãos dos hospedes.  

capacidade de 4 pessoas por trajeto. A capacidade máxima dos nossos carros é de 9 pessoas.
Caso todos os integrantes do carro sejam da mesma família poderão ser transportados 
juntos.   

 

 

espreguiçadeiras na praia  para uso exclusivo de cada apartamento. A limpeza será feita
 

 

No momento do check in, será assinada uma mesa do Restaurante e do Beach Club, assim como  

 constantemente  durante a estadia e no check out serão retiradas todas as capas para 
higinização mais completa.

 

 
 



  

 

Somente  os hóspedes que estiverem de máscara poderão permanecer nas 

áreas comuns do hotel e durante  o uso dessas áreas deve manter o 

distanciamento mínimo recomendado.  

 

 

A higienização das áreas comuns será intensificada com álcool   70%, 

mantendo o uso de  máscaras pelos nossos funcionários. Faremos 

modificação de alguns itens na estrutura e logística da pousada para facilitar esse 

processo.   

 

A cada saída, no retorno ao hotel,  pedimos   aos hóspedes que passem por novo 

processo de higienização antes de circular  pelas áreas comuns.  

 

A área da piscina passará por um processo de limpeza intensa regularmente. 

Cadeiras e espreguiçadeiras manterão a distância de 1,5m e serão disponibilizadas capas  

protetoras descantáveis caso solicitado.

 

Colocaremos  tapete desinfetante com substância à base de cloro na entrada dos 

apartamentos e áreas comuns para higienização dos sapatos.   

Áreas Comuns 

 

Nossos espaços amplos e ao ar livre são nossos maiores aliados nesse momento.   

 
De todas formas nossas áreas comuns receberão todo nosso cuidado!

 



 
 

 

 

 

Alimentos e bebidas 
Restaurantes & Bares irão operar  com distanciamento entre as mesas. Será realizada 

a higienização completa das mesas, cadeiras e louças, após cada utilização.  

 

 

As refeições em sistema de buffet, como o café da manhã, serão substituídas por 

serviço a la carte  e um  cardápio  pré -definido na mesa exclusiva reservada para cada cliente.     

Será ofercido o café no quarto   quando a capacidade de ocupação permitir. 

 

Todos os alimentos passarão por um processo especial de higienização e  a  produção 

das refeições e bebidas será executada  internamente pelos nossos colaboradores, 

seguindo o protocolo seguro de manipulação.  

 

Substituiremos os cardápios físicos por  menus reduzidos que ficarão  expost os em 

lousa e no cardápio digital que  pode ser acessado via QR Code ou enviado por 

WhatsApp.  

 
 

 Equipe e colaboradores

 
Nossa equipe passará por monitoramento diário de temperatura e outros sintomas de 

contaminação. Todos nossos colaboradores passaram por treinamentos de boas práticas.   

além de manter as mãos higienizadas constantemente.

 

 

Os colaboradores  passarão por um processo de higienização diária ao chegar no 

hotel, bem como serão orientados sobre os procedimentos de segurança quanto 

ao distanciamento seguro, manipulação de alimentos e limpeza.  

 

A concierge  manterá contato com os hóspedes via WhatsApp ou com um 

distanciamento mínimo seguro.  

  

   

 

 

 

 

Todos nossos funcionários estarão fardados com máscaras trocadas a cada 3 horas e os EPI    

apropriados para cada setor, 



 

 

Passeios e serviço de transfer 

Incentivamos os passeios individuais ao ar livre e com distanciamento. Para passeios 

tradicionais e transfer nossos parceiros de turismo serão orientados a:  

Higienização do veículo ou lancha antes de começar o passeio

Uso de máscaras e luvas. Lavar as mãos com frequência. Além de álcool em 

gel 70% no veículo ou lancha. 

 

As refeições durante os passeios devem ser realizadas em estabelecimentos  

que sigam as precauções mínimas sanitárias , evitando aglomerações.  

 

 

Os parceiros de passeios e transfers indicados serão orientados a respeitar   

sua capacidade reduzida por veículo , respeitando o distanciamento mínimo 

necessário . Todos  os passageiros deverão manter o uso de máscaras  

durante o trajeto . Ao voltar para o hotel, o hóspede precisa seguir as 

orientações da equipe para higienização pessoal.
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