
MEDIDAS TOMADAS

O Hotel Pousada Garoupas nesse momento está atendo as medidas de 
segurança necessárias, e sugeridas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo 
Ministério da Saúde do Brasil para cuidados do COVID 19.

Como medida preventiva nossos funcionários estão utilizando luvas, mascaras, 
álcool em gel disponível para todos.

De acordo com o DECRETO 64.959 de 04 de Maio de 2020, é OBRIGATÓRIO O 
USO DE MÁSCARA 

Antes de efetuar seu check in, pedimos a gentileza que o Sr. dirija se o 
banheiro e lave-se as mãos.

Além de toda higienização feita nos quartos, será efetuado a sanitização de 
ozônio para eliminação de fungos, ácaros e baterias. 
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MEDIDAS TOMADAS
•	 É obrigatório o uso de máscaras pelos senhores hóspedes durante a estadia em ambientes internos e externos.  

•	 Nosso café da manhã foi redesenhado de acordo com as novas recomendações de segurança alimentar e será servido 
no salão principal, em horário programado, em estilo à la carte.

•	 Em sua chegada, você receberá uma lista com os itens disponíveis durante sua estadia.

•	 Momentaneamente suspendemos o Chá da Tarde.

•	 Momentaneamente foi suspensa, a arrumação dos apartamentos durante sua permanência..

•	 Sua temperatura será aferida na ocasião do check-in e registrada em sua Ficha Nacional de Registro de Hóspede – FNRH.  Aque-
les que apresentarem temperatura igual ou superior a 37,5 ºC serão impedidos de se hospedar e serão encaminhando aos 
serviços de saúde.

•	 Check-in express. Em até 2 dias do seu check-in, você receberá um link para preencher seu cadastro.

•	 Encorajamos nossos hóspedes a trazerem seus travesseiros, afim de diminuir os riscos de contaminação.

•	 O distanciamento social deverá ser mantido dos demais hóspedes durante sua estadia.

•	 Reposição de toalhas, roupas de cama e amenities podem ser solicitados de acordo com a necessidade do hóspede.

•	 Dobramos a higienização e sanitização com Ozônio e purificador nos quartos logo após o check out. O que eliminará 
eventuais fungos, bactérias, etc.

•	 Todos os colaboradores terão sua temperatura corporal aferida diariamente, antes do início da jornada de trabalho, e 
utilizarão equipamentos de proteção individual (EPI) para sua segurança.

•	 Intensificamos a frequência na higienização com cartões de acesso, maçanetas, interruptores, corrimões e demais pontos 
de contato.

•	 Álcool 70° está disponível em diversos pontos estratégicos.

•	 Sinalização reforçada na recepção com demarcação para distanciamento.

•	 Sinalização reforçada para boas práticas afim de evitar contaminação.

•	 Classificamos nossas áreas por risco de contágio.

•	 Trabalharemos apenas com 40% da ocupação dos leitos totais conforme decreto. 

Todas as medidas tomadas estão previstas no 7867/2020 poderá acarretar em multa prevista em lei.
Esta página poderá ser atualizada a qualquer momento sem aviso prévio. Verifique periodicamente as atualizações.
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