


Nossas ações:

O café da manhã será servido em porções individuais nas 
mesas do restaurante, que serão espaçadas para 
respeitar a medida recomendada de segurança (1,5 
metros).
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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).
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5 5 Nossas redes da áreas comuns ficarão indisponíveis 
temporariamente.

n/a

6 A política de atendimento preferencial sempre será 
aplicada no check-in, check-out e restaurante.
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O almoço deverá ser reservado e servido em horários 
intercalados para evitar aglomeração no restaurante.

n/a



Nossas ações:

A cesta de produtos locais do jantar (caso solicitada) será 
coberta e levada aos apartamentos. Solicitaremos que os 
hóspedes devolvam as mesmas em nosso Restaurante até 
às 10h do dia seguinte para higienização. 
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2 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.

3 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.
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n/a
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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 na recepção e áreas comuns. 



Nossas ações:
O cuidado com o lixo será reforçado. Solicitamos que a 
equipe de limpeza higienize diariamente as lixeiras de áreas 
comuns. Lixeiras com tampa serão trocadas por lixeiras com 
pedal.
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2 2 A loja da recepção será desativada temporariamente. 

3 Solicitaremos aos hóspedes que depositem o cartão-chave 
do apartamento em recipiente na recepção. A equipe da 
recepção deverá vestir luvas descartáveis e higienizá-los com 
burrifador de álcool e papel toalha para o próximo uso.
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5 Procedimento padrão da pousada. Importante: não haverá 
limpeza dos quartos durante a estada do hóspede, somente 
antes do check-in e depois do check-out, a fim de evitar o 
contato com objetos pessoais, preservando assim hóspedes 
e colaboradores.

Porta-temperos serão retirados do restaurante e substituídos 
por sachês. Mesas e cadeiras devem ser higienizadas logo 
após o uso.



Nossas ações:
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6 Seguiremos com frigobar desligado e vazio nos 
apartamentos, para facilitar a higienização. Bebidas 
continuarão disponíveis na geladeira da recepção. Todo 
produto deverá ser higienizado antes da reposição. A rolha 
está liberada como cortesia, para que o hóspede traga as 
bebidas de sua preferência.

7 Procedimento padrão da Pousada. Solicitaremos à equipe de 
limpeza que entregue à recepção controles de TV e ar 
condicionado para a recepção. Os mesmos serão 
higienizados e colocados em sacos plásticos junto com as 
chaves do apartamento para o próximo check-in.

8 O Restaurante também adotará embalagens para 
guardanapos e talheres.

9 Supervisão: é dever de toda a equipe observar as diretrizes e 
ações deste documento para garantir o cumprimento do 
protocolo sanitário.



Nossas ações:
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Este protocolo deverá estar visível aos hóspedes, sendo seu 
cumprimento responsabilidade de todos, colaboradores e 
visitantes. Cartazes informativos serão espalhados pela 
pousada para reforçar os cuidados necessários.

2 A pousada realizará a aferição de temperatura - hóspedes 
no check-in e colaboradores no início do turno.  Indivíduos 
que apresentem temperatura acima de 37,8º deverão se 
dirigir ao posso de saúde ou hospital.

Proteger visitantes, colaboradores e famílias é responsabilidade de todos.
Siga o protocolo sanitário e proteja vidas.


