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PROCEDIMENTOS DE 
CHECK-IN E CHECK-OUT

 [ Orientamos os hóspedes a fazer o 
check-in on-line nos seus celulares e 
apenas retirar a chave do apartamento 
com o atendente da recepção, evitando 
assim a utilização de papel.

 [ Sinalizamos o piso do lobby com 
o espaçamento adequado de 2 
metros, evitando assim aglomeração 
no atendimento da recepção.

 [ Instalamos vidros transparentes de 
proteção nas recepções dos hotéis.

 [ Só utilizaremos a ficha de registro 
(FNRH) como exceção, caso o cliente 
tenha dificuldades de fazer o check-in 
on-line. No período da pandemia não 
recolheremos a assinatura do hóspede.

 [ Caso o cliente precise usar caneta, essa 
estará embalada e será descartada 
numa urna apropriada após a utilização. 
As canetas disponíveis na recepção 
são devidamente higienizadas e 
embaladas individualmente.



 [ Os atendentes da recepção foram 
orientados a utilizar luvas durante toda 
a jornada, e sempre utilizar álcool 70% 
no que for entregue ao hóspede.

 [ Os cartões chave são higienizados 
individualmente antes de serem entregues 
aos hóspedes no momento do check-in.

 [ As maquinetas de cartão serão 
protegidas com filme plástico e 
higienizadas a cada utilização.

 [ Dispomos do express check-out como 
facilidade para o hóspede. Para maior 
segurança, o minibar do apartamento 
permanece vazio. A recepção dispõe 
de snacks que podem ser adquiridos no 
check-in. Com esse serviço, o hóspede 
não precisa aguardar atendimento na 
recepção para efetuar o pagamento dos 
consumos. Basta depositar o cartão 
chave na urna antes de deixar o hotel. 
O check-out é mais rápido e seguro.



 [ Todos os hóspedes terão a sua temperatura aferida 
antes do acesso às dependências do hotel.

 [ Caso o hóspede esteja com temperatura acima de 
37,8ºC, o segurança solicitará que o cliente aguarde 
em local determinado por 5 minutos para que haja 
nova aferição. Caso a temperatura permaneça 
acima de 37,8ºC, o cliente será informado e 
acomodado em um andar pré-determinado.  

 [ No momento do check-in, a nossa equipe 
perguntará de onde o hóspede está vindo e 
se teve contato com alguém com sintomas da 
Covid. Caso confirmado, ele será hospedado 
em um andar pré-determinado para atender 
esse tipo de hospedagem. Esse apartamento 
só poderá ser acessado para limpeza 72 
horas após o check-out do hóspede. Contato 
das autoridades: 190, 193 ou 199. 

PROCEDIMENTOS CASO O HÓSPEDE 
OU COLABORADOR ESTEJA COM 

SUSPEITA DE COVID-19



 [ Aferimos a temperatura de toda a nossa equipe 
2 vezes durante a jornada de trabalho. Se 
houver suspeita de contaminação, o colaborador 
deverá ser afastado das suas funções por 
14 dias. O colaborador precisa apresentar 
atestado médico. Caso o colaborar tenha 
alguém da casa com COVID deverá ser afastado 
também por 14 dias. O colaborador deverá 
apresentar o atestado da pessoa contaminada. 
Contato das autoridades: 190, 193 ou 199

 [ Dispomos de atendimento prioritário 
para os clientes do grupo de risco 
sinalizados no balcão da recepção. 

 [ Todos os colaboradores deverão informar 
imediatamente a supervisão da área caso 
tome conhecimento de um hóspede ou 
colaborador que esteja contaminado.





PROCEDIMENTO DE LIMPEZA 
DE APARTAMENTOS

 [ A limpeza dos canos de sucção e a substituição dos filtros 
dos aspiradores deverão ocorrer semanalmente, conforme 
cronograma da Governança. 

 [ A bucha verde de utilização na higienização do box e das 
fórmicas, e a bucha azul de higienização da pia deverão 
ser substituídas diariamente.

 [ Utilizar pano de saco em algodão alvejado para 
higienização do piso do banheiro, apartamento (com piso 
frio) e sacada. 

 [ Utilizar um pano em algodão para higienização dos vidros, 
espelhos, Tv, cofre, maçanetas, puxadores e telefone.  

 [ Utilizar um pano de saco em algodão alvejado para retirar 
o pó do mobiliário.  

 [ Higienizar panos, buchas, vassouras e rodos a cada 
limpeza de apartamentos com os produtos químicos 
homologados pela Plaza Brasília.

 [ Substituir os panos a cada 5 dias.

|||| PROTOCOLO DE SUBSTITUIÇÃO 
OU REPOSIÇÃO DE MATERIAL E 
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA



 [ Bucha para higienização box e fórmica 
substituição fibra verde e branca.

 [ Substituição pano de algodão por pano de microfibra cores

 [ Pano de chão substituir pelo rodo PVA (Investimento)

 [ Escova para rejunte para limpeza da pia 

 [ Balde com divisão 

 [ Vassoura pela varredura úmida

EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA:



Antes do início de cada jornada a arrumadeira deverá 
higienizar os compartimentos do carrinho de serviço com 
detergente líquido ou álcool 70%. Os materiais de trabalho tais 
como bucha, saco de lixo e pano deverão ser acomodados 
separadamente. O mesmo se aplica as luvas e demais EPI’s. 
O enxoval deverá ser acomodado no carrinho embalado por 
categoria de peça. Antes do intervalo da jornada de trabalho, 
o carrinho deverá ser devidamente higienizado. Manter os 
relatórios e pasta plástica dentro do carrinho, evitando contato 
com os demais materiais de trabalho.

|||| PROTOCOLO DE ARRUMAÇÃO E 
HIGIENIZAÇÃO DO CARRINHO DE 
ARRUMADEIRA

 [ Luva 3/4 látex ranhurada

 [ Luva látex não estéril

 [ Máscara facial 
com elástico 

 [ Óculos de proteção 

 [ Face shield

 [ Touca descartável

 [ Avental em TNT 
manga longa 

Higienizar os EPI’s com sabão líquido ou álcool 70% a cada 
etapa de higienização do apartamento e após a finalização de 
toda a higienização.

EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA:



Caso a acomodação esteja ocupada, o hóspede deverá 
aguardar a limpeza fora do apartamento ou na sacada. Antes 
de iniciar a higienização, a arrumadeira deverá abrir as portas 
do apartamento e da sacada para ventilar. 

PROCESSO: HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E ARRUMAÇÃO:

|||| ETAPAS DA LIMPEZA

 [ Recolher o enxoval sujo

 [ Recolher o lixo

 [ Lavar a sacada

 [ Forrar a cama

 [ Retirar o pó

 [ Aspirar

 [ Limpar o piso do quarto

 [ Lavar o banheiro. 

 [ Repor as toalhas e 
cobertor. 

 [ Finalizar a limpeza fixando 
a sinalização do controle 
de higienização na porta 
do apartamento



 [ Oasis Compac bathroom Cleaner (desinfetante) 
ECOLAB: finaliza a limpeza do banheiro. Princípio ativo: 
álcool graxo etoxilado, cloreto de benzalcônio

 [ Oasis Compac 42 Glass Force Professional ECOLAB: 
vidros, mármore, objetos em plástico, espelhos, 
maçanetas, telefones, cofres, tvs 

 [ Oasis Enforce ECOLAB: piso poroso de áreas externas, 
banheiros sociais, box de banheiros, pias, vasos 
sanitários, sacadas

 [ Perfusion ECOLAB: limpeza de carpetes e tapetes

|||| PRODUTOS QUÍMICOS



Todos os itens dos apartamentos estarão individualmente 
embalados: controles remotos, copos e amenities. Toda 
a papelaria do apartamento foi retirada. As informações 
poderão ser obtidas através da leitura de um QR Code, com 
um celular, destacado dentro das acomodações 

A Lavanderia contratada 
pelo hotel se adequou às 
orientações das autoridades 
de saúde e revisou todos os 
processos de higienização do 
enxoval industrial. A nossa 
equipe receberá todo o enxoval 
da lavanderia devidamente 
embalado. Ao receber os 
pacotes com enxoval, os 
colaboradores irão higienizá-
los com álcool 70% antes de 
armazenar ou distribuir entre 
as rouparias. Irão separar as 
peças que irão permanecer 
no apartamento e embalá-las 
separadamente: cobertores 
embalar individualmente. 
Enxoval de banho (rosto, piso e 
banho) será embalado como kit.

|||| AÇÕES COM RELAÇÃO A 
LIMPEZA DO APARTAMENTO

|||| PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 
DE ENXOVAL 

1. Recolhimento 

2. Separação 

3. Ensacagem 

4. Transporte 

5. Recebimento 

6. Identificação 

7. Molho/tratamento 

8. Lavagem 

9. Centrifugação 
secagem 

10. Calandra 

11. Dobra 

12. Embalagem 

13. Descanso 

14. Expedição

PROCESSO 
DE LAVAGEM 
DO ENXOVAL 
INDUSTRIAL



 [ Laundry Builder 200 ECOLAB: Pré-lavagem (tira 
manchas) Princípio ativo: hidróxido de sódio 

 [ Eco - Star Oxy - Brite 50 ECOLAB: Alvejante para 
roupas coloridas. Princípio ativo: peróxido de hidrogênio 

 [ Matix Solv ECOLAB: Detergente para roupas brancas. 
Princípio ativo: álcool etoxilado e etílico

 [ Laundry Detergent with Ezymes ECOLAB: 
detergente para uso geral. Princípio ativo: ácidos alquil 
benzenosulfônicos lineares, álcool etoxilado, ácido oleico 
neutralizado 

 [ Eco – Star Anti-Chlor ECOLAB: Neutralizante de cloro. 
Princípio ativo: bissulfito de sódio

 [ Siliron ECOLAB: Amaciante de roupas. Princípio ativo: 
cloreto de alquil dimetil amônio e cloreto de alquil benzil 
amônio

|||| PRODUTOS QUÍMICOS DA LAVANDERIA

O enxoval não é lavado no hotel. Utilizamos lavanderia 
industrial para cuidar das peças.



AMENITIES ESPECIAIS: 

Nesse momento de pandemia, oferecemos sachê de lenços 
umedecidos com álcool nos apartamentos e máscaras 
descartáveis caso o cliente não possua no momento do  
check-in.

AMENITIES:

Todos os amenities e papel higiênico para reposição e copos 
estarão embalados individualmente. 

Os equipamentos de ar condicionado e os seus filtros das 
áreas comuns são higienizados semanalmente com água e 
detergente específico.

Os aparelhos de ar condicionado dos apartamentos são 
higienizados a cada saída de hóspede.

|||| AMENITIES DO APARTAMENTO

|||| PROCEDIMENTO PARA LIMPEZA DE AR 
CONDICIONADO SPLIT E CENTRAL





ORIENTAÇŌES E 
PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA 
DE ÁREAS COMUNS

 [ Limitamos a utilização dos elevadores sociais para 
4 pessoas por vez, sugerindo que seja utilizado por 
membros da mesma família por viagem

 [ Sinalizamos um elevador social para subir e outro elevador 
social para descer, para maior segurança dos usuários.  

 [ Para segurança dos colaboradores, eles deverão utilizar 
apenas os elevadores de serviço ou as escadas para 
circular entre os andares, seguindo os horários destinados 
a cada área, e a quantidade máxima de 3 colaboradores 
por viagem.

 [ Antes de transportar enxoval limpo ou alimentos, também 
higienizar a cabine  

 [ O transporte de materiais como enxoval sujo e lixo 
deverão transitar exclusivamente em horário pré- 
determinado, e após o término da atividade, toda a cabine 
deverá ser higienizada.

 [ O transporte de enxoval limpo será realizado com intervalo 
superior a 04 horas, após o transporte de resíduos e 
o enxoval sujo. Antes de transportar enxoval limpo ou 
alimentos, a cabine deve ser higienizada.

|||| ELEVADORES



 [ Os colaboradores deverão evitar compartilhar os 
elevadores sociais com os hóspedes.

 [ Cuidando da saúde de todos os colaboradores e clientes, 
disponibilizamos dispenser com álcool 70% dentro das 
cabines dos elevadores para higienização das mãos.

 [ Cabides e Portas: detergente neutro e óleo apropriado 

 [ Piso: Desinfetante 

 [ Espelhos: Limpa vidro

 [ Painel e Botoeiras: Álcool 70%

|||| PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO DOS 
ELEVADORES:



 [ A limpeza deverá ser realizada no horário reverso do fluxo 
de colaboradores, com a placa de sinalização bloqueando 
o acesso para evitar aglomerações no local.

 [ Nos banheiros sociais, será realizado a cada 3 horas.

 [ O colaborador deverá estar equipado com as EPIs, luva e 
máscara e evitar trabalhar em dupla.

 [ O lixo deverá ser retirado com o saco amarrado para que 
o lixo não fique exposto e depositado no carrinho para 
transporte.

 [ Deverá ser aplicado nas áreas críticas do banheiro, como 
vaso sanitário, mictório e piso, desinfetante bactericida 
(hipoclorito de sódio) e esperar agir conforme o tempo 
indicado pelo fabricante para realizar a desinfecção.

 [ Para a limpeza de pisos, devem ser seguidas as técnicas 
de varredura úmida: ensaboar, enxaguar e secar.

 [ Serão utilizadas esponjas de cores diferentes para áreas 
críticas e não críticas e após uso, armazenados em 
recipientes separados.

|||| PROTOCOLO DE LIMPEZA DE 
BANHEIROS SOCIAIS E DE 
FUNCIONÁRIOS



 [ Nas áreas de contato, como dispositivo de descarga, 
maçanetas, interruptores, torneiras, acionador de 
descarga, divisórias, dispenser de papel higiênico, papel 
toalha, dispenser de sabonete, lixeiras, será realizada a 
limpeza e higienização com pano umedecido com agente 
desinfetante (limpa vidros).

 [ Serão registrados no check-list de serviços, disposto atrás 
da porta em cada banheiro, a frequência e a atividade 
realizada na limpeza no banheiro a fim de garantir a 
conformidade dos serviços.

 [ Todos os panos utilizados para sanitização do banheiro 
serão deixados de molho em recipiente para o molho e 
dividido em área crítica e não crítica após a limpeza.

 [ A reposição do papel toalha, papel higiênico e sabonete 
sanitizantes, sacos de lixos, deverão ocorrer quando todo 
o banheiro estiver limpo, higienizado e seco. Deve ser 
realizado com a substituição da luva usada na limpeza do 
ambiente ou por outro colaborador da equipe. Trocar as 
luvas de EPI entre os 2 processos.

 [ O colaborador deve manter o seu carrinho limpo e 
organizado e higienizar os seus equipamentos durante o 
trabalho, na troca de ambiente ao final de seu turno.



 [ Intensificar a limpeza na entrada do Hotel, lobby e 
Recepção, utilizando o processo de limpeza e desinfecção 
das superfícies nos pontos críticos de contato, como: 
maçaneta, corrimão, puxadores, balcões, mesas, cadeiras 
e bancadas.

 [ Para a desinfecção das superfícies horizontais utilizar 
movimento unidirecional, com panos de limpeza 
umedecido em solução de hipoclorito de sódio.  

 [ Para as superfícies verticais, paredes e portas, utilizar 
movimento unidirecional de cima para baixo. Para os 
materiais metálicos utilizar solução sanitizante.

 [ Recomendações gerais: Não fazer movimentos de 
esfregar. Não utilizar o mesmo pano usado na limpeza dos 
banheiros. Não utilizar aspirador de pó.

 [ Para limpeza do piso, será realizado a varredura úmida. 
Os resíduos não podem ser levados até a porta de 
entrada, devendo ser recolhidos do ambiente com auxílio 
de pá. 

|||| PROTOCOLO DE LIMPEZA DE ENTRADAS, 
LOBBY E RECEPÇÕES



 [ Realizar a manutenção do tapete sanitizante (logo na 
entrada do hotel) aplicando a solução do hipoclorito de 
sódio.

 [ Efetuar a higienização das lixeiras e o descarte do 
lixo frequentemente e separar o lixo com potencial de 
contaminação (EPI, luvas, máscaras, etc.).

 [ Para as lixeiras que não requeiram uso do saco, proceder 
à coleta e posteriormente a limpeza com água e sabão do 
coletor. 

 [ Serão realizadas inspeções frequentes em todas as áreas 
para garantir que os métodos de limpeza e higienização 
sejam seguidos e realizados de modo consistente, 
conforme este protocolo.





ALTERAÇÕES E MUDANÇAS 
DE PROCEDIMENTOS PARA 
PREVENÇÃO E CONTAMINAÇÃO

 [ Retiramos os produtos de frigobar para diminuir o risco de 
contaminação dos hospedes. As bebidas e Snacks podem 
ser adquiridas na recepção do hotel.  Dessa forma também 
conseguimos criar o Check-out Express. Ao sair, basta deixar 
a sua chave em local determinado na recepção, evitando mais 
um ponto de contato.

 [ Revisamos o procedimento de verificação se as portas das 
unidades estão fechadas. O segurança não pode colocar as 
mãos nas fechaduras, ele deve encostar os cotovelos no meio 
das portas

 [ Reduzimos a quantidade de mobiliário no lobby e evitamos 
mobília em tecido

 [ Limitamos a capacidade máxima de hóspedes por 
apartamento: reforçar que só é permitido o número de 
pessoas conforme a quantidade de leitos do apartamento.

 [ Retiramos os impressos, blocos e canetas e entregaremos, 
caso seja solicitado, embalados. Oferecemos a opção online 
dessas informações.



 [ A arrumação será feita a cada 3 dias no St Paul e a cada 
2 dias nos demais hotéis. Se o hóspede quiser arrumação 
diária é só solicitar a recepção. A arrumação será feita sem 
a presença do hóspede. A recepção deverá informar esse 
procedimento no check in. 

 [ Quando o recepcionista for receber mercadorias e 
correspondências deverá higienizar os itens antes de guardar.

 [ A equipe de manutenção, ao acessar os andares, deverá 
utilizar todos os EPIs utilizados pela equipe de governança.





CAPACITAÇÃO DE 
FUNCIONÁRIOS

 [ Treinamento da utilização e descarte de EPI’s para 
colaboradores. 

 [ Todos os equipamentos de trabalho deverão ser 
higienizados a cada troca de turno e a cada uma hora da 
jornada;

 [ Orientação de troca de máscaras a cada 2 horas ou 
quando estiverem úmidas 

 [ Cartazes e sinalização da importância da higienização 
periódica das mãos

 [ Boas práticas no refeitório. 

 [ Sensibilização da importância de cada funcionário limpar e 
manter limpo o seu espaço e materiais de trabalho.

|||| PONTOS DE ATENÇÃO PARA EVITAR 
CONTAMINAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS



Criaremos o comitê de gestores internos. O gerente de cada 
área deverá indicar 3 colaboradores para fazer parte do 
comitê. 

Esse auditor terá treinamento e deverá preencher uma 
listagem com os itens a serem auditados. Esse processo 
deve ocorrer semanalmente. A planilha preenchida deverá ser 
enviada ao gerente de operações do hotel. 

Será criado um botom para identificar os colaboradores que 
fazem parte desse comitê.

O objetivo desse comitê é ajudar a empresa na manutenção e 
aplicação de todas as propostas desse Programa de Limpeza 
e Prevenção.

|||| CRIAÇÃO DOS AUDITORES INTERNOS





ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS

 [ Aferir a temperatura de todos os clientes antes de 
adentrar o restaurante e oferecer higienização das mãos 
com álcool gel e orientar onde ficam os banheiros; 

 [ Disponibilizar nos banheiros lenços de papel e álcool gel; 

 [ Comunicação dentro do banheiro orientando 
sobre a importância de higienizar as mãos;

 [ Reduzir a quantidade de lugares do salão em 
pelo menos 30% e distanciar as mesas;

 [ Disponibilizar no salão mesas de até 04 lugares; 

 [ As mesas deverão estar limpas e sem nenhum objeto 
sobre elas. Extinguir o uso de naperon ou toalha de tecido;

 [ Acomodar o cliente, explicar sobre as 
práticas de segurança alimentar;

 [ Optar por servir bebidas enlatadas 
por questões de segurança; 

|||| RESTAURANTE



 [ O garçom deverá anotar o pedido, montar o mise 
en place com jogo americano de fácil higienização, 
guardanapo de papel, talher higienizado e embalado em 
envelope e copo ou taça, conforme a bebida escolhida.

 [ Os temperos em sachês deverão estar 
embalados em envelope plástico.

 [ As refeições deverão ser preparadas em porções e 
deverão ser servidas com cloche sobre o prato.

 [ Eliminar o serviço de buffet e adaptar o serviço à inglesa: 
o garçom passa com o carrinho oferecendo opções 
de pratos já porcionados (saladas, frutas, pães etc)

 [ Para acessar ao menu, o cliente terá um informativo 
na mesa, com QR Code, que o levará a uma 
página com acesso ao cardápio do restaurante.



 [ Após retirar os talheres da máquina de lavar louças, 
higienizá-los com álcool 70% e embalá-los em envelope.

 [ Café estilo continental servido no apartamento 
ou restaurante como cortesia.

 [ Room service embalado estilo delivery e deixado 
na porta do quarto para evitar contato

|||| HIGIENIZAÇÃO DOS UTENSÍLIOS

|||| CAFÉ DA MANHÃ

|||| ROOM SERVICE





 [ Reduzir capacidade de pessoas por tipo 
de montagem, mantendo a distância entre 
as cadeiras de pelo menos 1 metro.

 [ A equipe de Alimentos e Bebidas deverá 
utilizar os EPIs destinados à área.

 [ As refeições de eventos deverão sem agendadas e 
com separação de horários para evitar aglomeração. 

 [ Os coffee breaks serão servidos em 
embalagens de Lunch Box.





 [ Reduzimos os  lugares e distanciamento 
do mobiliário da piscina.

 [ As toalhas de piscina serão entregues embaladas.

 [ Aumentamos a frequência de higienização do mobiliário.

 [ Limitação de até duas pessoas na sala de ginástica 
por vez. Será feito agendamento de horário.

 [ O hotel poderá adotar controle de acesso de 
quantidade de pessoas nas áreas de lazer.




