
 
PELA SEGURANÇA DE TODOS 
  
Agora que podemos começar a explorar e viajar novamente, é mais importante do que nunca que possamos fazê-lo com 
segurança e tranquilidade. 

A equipa do Vivamar Hotel, preparou, cuidadosamente, a sua visita à nossa unidade hoteleira, cumprindo um plano de 
procedimentos de segurança, de forma a garantir o máximo de segurança e o bem-estar de hóspedes e colaboradores, 

Para esse efeito, desenvolvemos medidas para salvaguardar o distanciamento social, reforçar a limpeza e desinfeção e 
assegurar a existência de equipamentos de proteção individual. 

 
Além do uso de máscara e o respeito pela distância social, todos os Colaboradores receberam informação e/ou 
formação especifica sobre o Protocolo Interno relativo ao surto de coronavírus COVID-19 e como cumprir com as 
precauções básicas de prevenção e controlo de infeção relativamente ao surto, incluindo os procedimentos de 
higienização das mãos, a etiqueta respiratória e a conduta social. 

 
O Hotel possui equipamentos de proteção individual, materiais de limpeza, equipamentos de higiene pessoal e locais de 
isolamento. Foi reforçada a limpeza e desinfeção dos locais onde colaboradores e clientes circulam, a desinfeção da 
piscina (a cloragem da água mantém-se nos níveis máximos de segurança) e de outros equipamentos existentes, bem 
como a reorganização e capacidade do espaço e o reforço da higienização nas zonas de salão de cafe, bar e piscina.  

POLÍTICA DE RESERVAS: 
De forma a garantir o máximo de segurança e higienização, no ato da reserva o cliente deverá proceder ao 
pagamento integral da mesma, unicamente por transferência bancária. 

Aconselhamos, com caráter opcional e não obrigatório, que, no ato da reserva, seja adicionado um montante de 30% do 
valor da reserva para eventual consumo. Caso não o mesmo não seja utilizado, total ou parcialmente, no ato de check-
out, será feita a devolução do remanescente pelo mesmo meio. 
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ANTES DA SUA CHEGADA 
Sugerimos a consulta das medidas de segurança do hotel para ficar a par de todas as informações com maior 
detalhe. 
  
Para que o processo de check-in seja mais célere, pedimos que nos seja fornecido, na reserva, todos os dados 
necessários de todos os elementos da família a se hospedarem connosco, designadamente Nº CNH, CC ou 
Passaporte | Data de validade do documento de identificação | Data Nascimento, bem como um contacto do hóspede 
que submete a reserva. 
  
NO CHECK-IN 
Organizamos os processos de atendimento com sinalização disponível para assegurar uma distância de 1,5/ 2 m 
entre o clientes e colaboradores, sempre que possível. 

Na recepção, bem como na circulação nas zonas sociais, é obrigatório o uso de máscaras de proteção. Dispomos 
de máscaras e luvas descartáveis para venda na recepção, caso o hóspede não disponha das mesmas. 

Será feita a medição da temperatura corporal a todos os hóspedes no momento do check-in. Sendo aferida 
temperatura de 38° ou superior, o hóspede não poderá ser admitido na unidade hoteleira, segundo a recomendação das 
autoridades sanitárias devendo comunicar de imediato as autoridades de saúde.  

O staff do hotel irá acautelar a higienizarão das mãos de todos os hóspedes no check-in. 

O hotel providenciará um serviço de entrega de bagagem à porta do quarto. 

Todos os equipamentos (canetas e outros)  são devidamente desinfectados após cada utilização. 
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ÁREAS COMUNS 
Preserve a utilização de máscara na circulação nas zonas comuns. 
  
Respeite a distância de segurança de 1,5/2 m de outros hóspedes e colaboradores, sempre que possível. 

Aumentámos a frequência de limpeza das áreas publicas, em particular de superfícies e pontos de contacto, como 
puxadores, botões de pressão ou manípulos.  
  
Disponibilizamos sistemas de higienização de mãos, nos principais pontos de passagem e de acesso às diferentes 
áreas sociais do hotel, bem como de sinalética com procedimentos de higienizarão das mãos, etiqueta respiratória e 
conduta social. 

  

QUARTOS 



Quartos em quarentena durante 24h: 
Instituímos um espaçamento temporal de 24h entre a última e próxima utilização de cada quarto, de forma a garantir o 
cumprimento do standard de higienização e desinfeção e preparação da nova entrada. 
  
Actualizámos os produtos de higiene, conforto e decoração de modo a melhorar prevenção contra a contaminação 
dos nossos hóspedes. 
  
Minimizámos todos os materiais em papel, evitando assim o manuseamento desnecessário por diferentes pessoas. 

Os controles de ar condicionado e tv são devidamente desinfectados antes de cada entrada. 
  
Os clientes serão informados sobre os procedimentos de limpeza, que decorrerá dia sim dia não, podendo ser a 
mesma alterada se solicitada pelo cliente. O protocolo de limpeza e higienização garante cuidados específicos com a 
roupa e a limpeza dos quartos e a operação assegura que tem condições para acionar todos os procedimentos 
conforme indicações da OMS. 

CAFÉ DA MANHÃ E SERVIÇO DE BAR 
Reestruturamos o serviço de café da manhã, com um sistema de turnos, de forma a evitar a aglomeração de 
hospedes no espaço, devendo o hóspede reservar previamente o horário pretendido com a recepção. 
  
O hospede terá de proceder a desinfecção das mãos com álcool gel à entrada do salão, que poderá ser providenciada 
pelo nosso staff. 

O Café da Manhã funcionará em três horários repartidos: 
-1º Das 7:30 h às 8:30 h 
-2º Das 8:30 h às 9:30 h 
-3º Das 9:30 h às 10:30 h 

As mesas estarão dispostas com distanciamento obrigatório para garantir a capacidade maxima de  20 pessoas por 
cada horário. 
  
O uso de máscara no momento da entrada e saída dos bares e salão de cafe é obrigatória. 
  
A palamenta da mesa será montada somente após a chegada do cliente, sendo as mesas e cadeiras higienizadas 
entre cada utilização. 

Os hóspedes deverão manter um distanciamento de 1,5/ 2 metros de outros hóspedes junto à mesa de buffet, evitando a 
concentração de mais do que 2 hospedes na mesma zona. 
  
O serviço de bar e apoio à piscina será efectuado pelos nossos colaboradores, à mesa, não sendo permitida a 
circulação desnecessária dos hóspedes pelo espaço. 
  
Os menus encontram-se afixados, em diferentes locais, de modo a eliminar o manuseamento de menus físicos por 
diferentes pessoas. 

PISCINA 
A piscina exterior está em funcionamento, com lotação máxima e com limitação de espreguiçadeiras na zona 
circundante à piscina, dada a necessidade de preservar o distanciamento social entre as espreguiçadeiras, imposto pelas 
autoridades. 
  
As espreguiçadeiras são colocadas em zonas pré-determinadas, bem como as mesas externas, não devendo as 
mesmas ser deslocadas pelo cliente. 

Os serviços de massagens encontram-se encerrados. 

ATIVIDADES EXTRA HOTEL 



Face ao contexto atual, não poderemos fazer a recomendação ou agendamento de passeios com buggy ou moto4 ao 
nosso hóspede. 

O NOSSO STAFF 
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Formação 
Serão asseguradas sessões de formação específica para todos os colaboradores sobre: 
> Protocolo interno de COVID-19; 
> Precauções básicas de prevenção e controlo de infecção; 
> Métodos de auto-monitorização diária; 
> Orientações/Normativos da OMS sobre boas práticas operacionais. 

Os nossos colaboradores estão equipados máscaras de proteção individual, sendo monitorizada a sua temperatura 
corporal diariamente e sendo os mesmos sujeitos ao teste ao novo coronavirus no quadro do protocolo interno do Hotel. 
 

A partir do dia 22 de Julho 

Estamos prontos para o receber!


