
 

Protocolo de prevenção e combate à COVID-19 

O presente documento foi elaborado para orientar nossos clientes sobre 

as medidas que devem ser adotadas no combate ao novo coronavírus. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 O uso de máscara de proteção é obrigatório nas áreas comuns do hotel. 

 O álcool 70% é disponibilizado em diversos pontos estratégicos do 

Hotel, como recepção e balcões de atendimento, para uso geral. 

 Todos os ambientes são higienizados frequentemente, incluindo paredes 

e lixeiras, com solução apropriada, regularizada pela ANVISA. Além 

disso, os espaços fechados são regularmente abertos para renovação do 

ar. 

 Áreas de circulação, objetos e superfícies de uso comum são lavadas e 

desinfetadas várias vezes ao dia. 

 Nos banheiros estão disponíveis sabonete líquido e toalhas de papel 

descartáveis. 

 O compartilhamento de objetos pessoais e de trabalho deve ser evitado. 

CHECK IN E CHECK OUT 

 A permanência de hóspedes na recepção está restrita aos momentos de 

check in e check out, evitando a aglomeração de pessoas no local. 

RESTAURANTE E ROOM SERVICE 

 O restaurante dispõe de banheiros, com água e sabão líquido, bem como 

dispensers de álcool gel 70% para devida higienização dos clientes e 

colaboradores. 

 No restaurante, é obrigatório uso de máscara.  

 O serviço de, lanches e jantar são realizados, a critério do hotel, em 

sistema à lá carte. 
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