
RESTAURANTE



Nossas ações:

11

2 O buffet de almoço está suspenso temporariamente. 
Nosso restaurante servirá pratos individuais a la carte no 
almoço. No jantar, os hóspedes poderão pedir cestas de 
produtos locais para saborear em suas unidades 
(necessário reserva antecipada de 48 horas).

2

O almoço deverá ser reservado e servido em horários 
agendados e intercalados para evitar aglomeração no 
restaurante.



Nossas ações:
Pratos continuarão sendo lavados e higienizados com 
alcool. Guardanapos e talheres serão entregues em 
embalagens individuais. Clientes terão também a opção 
de talheres descartáveis.

1
1

2

2 Temperos e molhos serão servidos em porções individuais 
direto da cozinha OU em embalagens sachê.

3

Solicitaremos aos clientes que paguem preferencialmente 
com depósito antecipado e cartões. O funcionário do caixa 
deverá manusear dinheiro e cartões com luvas, recebendo 
dinheiro e entregando troco em sacos plásticos.
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n/a

4
4

Sobre o uso de máscaras: a máscara é de uso 
obrigatório a todos os colaboradores, durante todo o 
expediente. Aos visitantes, pedimos que usem as 
mesmas no restaurante e demais áreas comuns. 

Solicitaremos aos colaboradores de limpeza e cozinha que 
vistam seus uniformes nas dependências da pousada e 
deixem os mesmos na lavanderia antes de partir. A 
higienização de uniformes será feita pela pousada.

n/a

5

5



Nossas ações:
Capa e miolo dos cardápios deverão ser higienizados pela 
equipe do restaurante diariamente, na abertura do 
restaurante e imediatamente após o uso por clientes. 
Durante o expediente, separar cardápios limpos dos 
cardápios e usados para limpeza e reposição adequada.

1
1
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2 Seguir as novas normas de limpeza. Serão implantados 
novos equipamentos e produtos.

3 A máquina de café poderá ser operada somente pelos 
atendentes do restaurante e não mais diretamente por 
clientes. Deverá ser higienizada a cada uso.

3

4

4 Mesas e cadeiras deverão ser higienizados pela equipe do 
restaurante diariamente, na abertura e imediatamente após o 
uso por clientes.

n/a



Nossas ações:

1

2

1 O presente protocolo será apresentado à toda a equipe e 
ficará em local visível para que todos possam aplicá-lo e 
supervisionar a atividade de colegas e clientes.

2 Dispensers de álcool gel serão espalhados na recepção 
(1), na saída dos banheiros do restaurante (2), no 
restaurante (1) para que todos possam higienizar as mãos 
com frequência.

n/a


