IL Campanario Villaggio Resort

Protocolo de ações preventivas

Este protocolo de ações
preventivas foi desenvolvido com
o objetivo de assegurar o bem estar

Procedimentos gerais
para a entrada no hotel

e segurança de nossos hóspedes e
colaboradores. Afirmando, assim, nosso

A utilização de máscara é obrigatória,

compromisso em oferecer um ambiente

bem como a higienização constante das

de lazer diferenciado, com atendimento

mãos.

de qualidade e mais do que nunca, com
cuidados ainda mais especiais para

A temperatura corporal será aferida

proporcionar uma hospedagem segura

diariamente, não podendo ser superior

e tranquila.

a 37,8 graus.

Conheça as medidas preventivas

Tapetes especiais para desinfecção dos

que adotamos para que os momentos

calçados serão utilizados nas vias de

especiais não fiquem apenas na

entradas do hotel.

saudade, mas sim, para que possam
ser novamente vividos de acordo com

Marcações e normas de distanciamento

a nova realidade pela qual estamos

interpessoal foram adotadas, devendo

passando juntos.

ser respeitadas.
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1. Hóspedes

• Respeitar as marcações de
distanciamento interpessoal em
ambientes comuns e, quando for

Para resguardarmos a saúde e

o caso, para a espera de atendimento.

segurança de todos, algumas medidas
devem ser observadas e respeitadas:

• As bagagens somente serão
entregues nos apartamentos quando

• Utilizar máscaras ao chegar, durante

houver necessidade de utilização

toda a permanência nas áreas comuns

do carrinho.

e sempre que abrir a porta do
apartamento para recebimento de

• Não compartilhar elevadores, exceto

alguma entrega.

com demais hóspedes do mesmo
apartamento.

• Sempre que entrar no hotel, utilizar
os tapetes para desinfecção de calçados

• Informar a recepção imediatamente

na entrada, bem como álcool em gel

em caso de sintomas gripais ou suspeita

para as mãos.

de contaminação por COVID-19.
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Nossa recepção estará a sua

• É disponibilizado álcool em gel na

• Para diminuir as áreas de manuseio

disposição, como sempre, porém,

porta de entrada, em cada estação de

comum e facilitar a limpeza constante,

alguns ajustes foram realizados para

atendimento e em outros diversos

itens de uso compartilhado (como

prevenção:

pontos do hotel.

revista, jornais, informativos) e itens
decorativos foram retirados.

• Informativos impressos, marcações

• Atendimento preferencial para

e separadores de filas identificam o

pessoas do grupo de risco, diminuindo

• Dispositivos de chaves, tais como

distanciamento necessário durante o

a exposição durante o tempo de

cartões e pulseiras, são desinfectados

atendimento.

espera.

antes da entrega ao hóspede. Bem
como, na devolução, que acontecerá

• Portas e janelas permanecerão

• As máquinas de cartão crédito

abertas, possibilitando a ventilação

foram embaladas com filme plástico

natural.

e serão desinfectadas após cada uso.
• A recepção disponibilizará máscaras

• Foram criadas estações individuais

e luvas descartáveis, quando

de atendimento para cada

necessário.

recepcionista.

por meio de caixa coletora.
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3. Apartamentos
Cuidados especiais para com os
apartamentos:
• Operamos com a retirada dos
enxovais e desinfecção total do
apartamento para retornar as vendas.
• O procedimento de higienização
foi rigorosamente aprimorado, visando
a desinfecção da unidade habitacional
e utilizando produtos de padrão
hospitalar.
• Amenidades, enxovais e utensílios de
copa e cozinha são disponibilizados após
terem passado por processo de
desinfecção.
• Diretórios foram removidos e seu
conteúdo disponibilizado através do
uso de QR code.
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4. Área social
Cuidados especiais para com as áreas

• Espaços comuns, como Espaço

comuns:

kids, saunas, piscinas e serviço
de praia funcionarão mediante

• Móveis foram reorganizados

agendamento para uso. A retomada

observando o distanciamento seguro

padrão das operações ocorrerá

para uso.

conforme as determinações legais
do Estado.

• Presença de displays informativos
para enfatizar aos hóspedes a

• É permitido permanecer nas piscinas

necessidade do distanciamento social

externas por um período de até 2 horas

e uso de máscaras.

por apartamento, a partir da chegada.
O tempo pode ser estendido por mais

• Procedimento de higienização

2 horas caso não haja reserva na

intensificado, principalmente nas

sequência, ou caso seja previamente

superfícies de alto contato e locais

agendado. Lembrando que é permitida

de alto tráfego de pessoas.

apenas uma reserva subsequente.

• Displays informativos foram

• A piscina interna aquecida mantém

adotados para alertar que elevadores

o tempo de 01:30h por apartamento.

não devem ser compartilhados, exceto
entre pessoas de um mesmo apto.
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5. Fitness Center
Para possibilitar o uso da academia
com segurança, as seguintes medidas
foram adotadas:
• Os equipamentos foram reorganizados
Lor
em
ips

observando o distanciamento seguro
para uso.
• As janelas permanecerão abertas,
possibilitando a ventilação natural.
• A utilização do espaço é permitida
apenas mediante agendamento prévio,
com tempo máximo de 01 hora de uso
agendado e até 06 pessoas por horário.
• Os vestiários estão disponíveis
para uso.
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6. Restaurante
Queremos que nossos hóspedes

• O uso de ar condicionado está

desfrutem do ambiente requintado e da

suspenso.

ótima gastronomia de nosso restaurante.
Para isso, também tomamos cuidados

• Todo o mis en place de mesa

rígidos:

é protegido: talheres e guardanapos
são embalados e lacrados; copos e

• Os clientes devem estar com máscara

taças são cobertos com filme plástico.

todo o tempo, exceto ao comer e beber.
• Menus, PDVs de lançamentos, mesas
• Ao entrar no restaurante, o hóspede

e cadeiras serão desinfectados após cada

passa por um cadastro de dados

uso ou sempre que necessário.

realizado no Log Covid-19, informando
nome, telefone, e-mail, mesa utilizada

• Máquinas de cartão foram embaladas

e temperatura corporal aferida.

com filme plástico e serão higienizadas
a casa uso.

• As mesas obedecem o distanciamento
de um raio de 1,5 metros.

• Os materiais de uso compartilhado
serão desinfectados a cada uso e/ou

• Portas e janelas permanecerão abertas
para a circulação de ar natural.

troca de turno.
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• O uso de máscara é obrigatório em
todo o percurso de deslocamento até
o hotel e durante toda a jornada de

Nossos colaboradores receberam

trabalho.

treinamento para atender os hóspedes
com a gentileza e atenção de sempre,

• Os uniformes serão usados somente

porém com rigor redobrado no que diz

dentro do hotel. Bem como as EPI’s

respeito à normas de higiene.

correspondentes às atividades a serem
executadas.

O cuidado de nossa equipe começa bem
antes, com atenção não só ao ambiente

• Antes de entrar no hotel, além de ter a

de trabalho, mas desde a rotina

temperatura corporal aferida, os calçados

doméstica até a chegada ao hotel.

serão desinfetados em tapetes especiais.
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8. Fornecedores e
serviços terceirizados
Fornecedores e terceirizados só terão
acesso ao hotel mediante autorização,
respeitando:
• o uso de máscaras.
• a aferição de temperatura corporal.
• o uso de álcool em gel para as mãos e
do tapete para desinfecção de calçados.

ATENÇÃO!
Dada a situação de pandemia e sabendo
que as autoridades responsáveis municipais e estaduais - podem decretar
novas medidas de isolamento sem aviso
prévio, este protocolo poderá sofrer
ajustes conforme novos decretos sejam
publicados pelas autoridades.

