HOTEL MESTRE de AVIS

Informação – Covid 19 – Plano de Higiene & Segurança
O Hotel Mestre de Avis está totalmente empenhado em receber os
seus clientes com a máxima segurança, garantindo o seu bemestar, o das suas equipas e parceiros.
Neste contexto, informamos os nossos clientes das boas práticas adotadas pelo nosso hotel
para efeitos de prevenção de propagação de Covid 19 em conformidade com as medidas
recomendadas pela Autoridade de Saúde Nacional (DGS), Organização Mundial de Saúde
(OMS) e Turismo de Portugal (Selo Clean & Safe), para garantirmos o melhor funcionamento
dos nossos serviços de acordo com 3 princípios essenciais:




Salvaguardar o distanciamento social necessário.
Garantir a existência de equipamentos de proteção individual
Reforçar as medidas de limpeza e desinfeção

NOTA: ESTE PLANO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES EM FUNÇÃO DA
EVOLUÇÃO DA PANDEMIA OU DE NOVAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS POR LEI

Antes da Chegada ao Hotel Mestre de Avis




Antes da sua estadia, caso nos tenha disponibilizado o seu contacto de e-mail, receberá
um e-mail do Hotel Mestre de Avis, onde terá acesso a todas as medidas de proteção
essenciais em vigor, no contexto da COVID-19. Sugerimos a consulta do nosso site –
www.hotelmestredeavis.pt – para ficar a par de todas as informações com mais
detalhes.
Express Check-in

Para possibilitar o “Express Check-in”, caso nos tenha disponibilizado o seu contacto de
e-mail, também receberá quando possível um formulário. Solicitamos o envio por e-mail
do formulário depois de preenchido.

Na Receção








Proteção acrílica no balcão.
Recomendamos o pagamento com cartões de crédito/débito para todos os consumos e
também porque facilitarão o processo de “Express Check-out”.
Alterámos os horários de check-in e check-out, para as 16h e 11h respetivamente, de
forma a ajustar as rotinas de limpeza dos quartos, garantindo os tempos mínimos entre
utilizações.
Todas as chaves serão desinfetadas, bem como as malas dos clientes levadas para os
quartos por colaboradores do hotel.
Para facilitar o “Express Check-out” sugerimos o envio de fatura por e-mail durante a
noite antes da partida. Caso concorde com o procedimento, envie-nos, por favor, o seu
consentimento para um pagamento não presencial por cartão no valor mencionado na
fatura.
A distribuição de informação, no âmbito da atividade, preferencialmente em suporte
digital/online.

Distanciamento Social














Implementamos regras de contacto mínimo para realizar as operações de check-in e
check-out.
caso o cliente pretenda, o check-out poderá ser efetuado através de autorização de
pagamento não presencial por cartão, após envio de fatura por e-mail;
Organizámos os processos de atendimento com sinalização disponível para manter a
distância de 2 metros entre o cliente e o colaborador, sempre que possível;
Reduzimos a capacidade máxima no bar e na sala de pequenos almoços;
Nos quartos, as operações de arrumação e limpeza são obrigatoriamente feitas sem a
presença do cliente;
Adaptamos ao pequeno-almoço o serviço de buffet `à nova realidade pandémica.
Para que todos os nossos estimados hóspedes possam usufruir do pequeno-almoço em
segurança, por favor:
Desinfete as mãos ou, se preferir, use luvas antes de se dirigir ao buffet;
Quando espera, mantenha a distância necessária;
Use a máscara sempre que vá ao buffet;
O pequeno-almoço terá ocupação reduzida e limitada e será organizado de forma a
manter o distanciamento recomendado. Será obrigatória a desinfeção das mãos antes de
aceder à sala de refeições.
O pequeno-almoço funciona com um sistema de turnos, devendo o hóspede reservar
previamente o local e horário, havendo higienização das mesas e cadeiras entre cada
utilização e ventilação natural. Caso possível, a ventilação permanecerá a tempo
inteiro. Poderá fazer a reserva através de contacto telefónico ou através de e-mail.

Equipamentos de Proteção iIndividual







Equipamento de proteção individual para clientes (disponível para compra/venda –
capacidade máxima do estabelecimento).
Os nossos colaboradores poderão estar equipados com luvas (exceto na sala de
pequenos almoços e bar) e obrigatoriamente com máscara;
Os colaboradores dos serviços de limpeza estão equipados com fatos/batas, luvas,
máscara e óculos protetores;
Proporcionamos a medição da temperatura a todos os colaboradores e clientes;
Aconselhamos a todos os clientes a utilização de luvas e máscara de proteção, que
estão também disponíveis para compra na receção, caso seja necessário;
Aconselhamos o uso de máscara é em todas as zonas sociais do hotel.

Limpeza e Desinfeção






Disponibilizamos aos clientes gel desinfetante para utilização nas diferentes áreas
sociais do hotel (receção, bar, sala de pequenos-almoços, pisos e instalações
sanitárias);
Todos os equipamentos (canetas, terminais para pagamento, etc.) são devidamente
desinfetados após cada utilização;
Intensificámos a higienização e desinfeção das superfícies, áreas de contacto e
equipamentos partilhados, utilizando produtos de limpeza com atuação antiviral.
Mantemos uma rigorosa limpeza e desinfeção de todos os sistemas de água, ar
condicionado e ventilação, com reforço da desinfeção por pulverização antiviral das
grelhas de ventilação existentes;

Quartos








Minimizámos todos os materiais em papel ou outros objetos, evitando assim o
manuseamento desnecessário por várias pessoas.
A limpeza do quarto diária, seus processos e produtos adaptados ao contexto
“Covid 19” – será realizada sem o hóspede no interior do quarto e apenas após
20 minutos depois da sua saída, sendo possível reduzir a sua frequência, caso o
cliente assim prefira.
É dada preferência à limpeza húmida, em detrimento da limpeza a seco e uso
de aspirador a água e filtro hepa.
Os colaboradores responsáveis pela limpeza e higienização dos quartos estarão
protegidos com máscaras, luvas, protetor ocular e touca descartável, assim
como aventais plásticos descartáveis.
Procedemos, sempre que possível, à abertura das janelas dos quartos 20 min.
antes e durante a limpeza e higienização dos quartos.
Aconselhamos aos nossos clientes a renovação de ar dos seus aposentos
através de abertura de janelas.

Procedimentos em Caso de Suspeita de Infeção de
Clientes









A pessoa doente não deve sair do hotel.
Cliente com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou que
identifique outro cliente com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito,
deverá informar a receção por via telefónica. Neste caso a pessoa responsável no hotel
encarregar-se-á de acionar todos os procedimentos necessários.
Não se deve dirigir ao centro de saúde, a consultório privado ou à urgência do
hospital;
No caso em que o cliente esteja na sua unidade de alojamento aquando da
manifestação da queixa, deverá permanecer no quarto, que funcionará como sala de
isolamento.
Caso o cliente não esteja na sua unidade de alojamento, então deverá ser deslocado
para a sala de isolamento.
Na eventualidade de surgir um caso com necessidade de isolamento durante a estadia e
que se prolongue após a data de check-out, esta apenas poderá ser prolongada (com o
respetivo custo associado imputado ao hóspede), caso exista disponibilidade.

Sala de Pequenos-Almoços e Bar













Reduzimos a capacidade máxima no bar e na sala de pequenos-almoços;
Nos quartos, as operações de arrumação e limpeza são obrigatoriamente feitas sem a
presença do cliente;
Adaptamos ao pequeno-almoço o serviço de buffet `à nova realidade pandémica.
Para que todos os nossos estimados hóspedes possam usufruir do pequeno-almoço em
segurança, por favor:
Desinfete as mãos ou, se preferir, use luvas antes de se dirigir ao buffet;
Quando espera, mantenha a distância necessária;
Use a máscara sempre que vá ao buffet;
O pequeno-almoço terá ocupação reduzida e limitada e será organizado de forma a
manter o distanciamento recomendado. Será obrigatória a desinfeção das mãos antes
de aceder à sala de refeições.
O pequeno-almoço funciona com um sistema de turnos, devendo o hóspede reservar
previamente o local e horário, havendo higienização das mesas e cadeiras entre cada
utilização e ventilação natural. Caso possível, a ventilação permanecerá a tempo
inteiro. Poderá fazer a reserva através de contacto telefónico ou através de e-mail.
A renovação de ar dos espaços fechados é feita regularmente, através da abertura de
portas/janelas, pelo menos 3 vezes por dia e por períodos não inferiores a 15 minutos.
Caso seja possível, ficarão sempre abertas.

Zonas de Isolamento








Dispomos de zona para isolar pessoas detetadas como casos suspeitos ou casos
confirmados de COVID-19, com ventilação natural e com revestimentos lisos e
laváveis, casa de banho, stock de materiais de limpeza, máscaras cirúrgicas e luvas
descartáveis, termómetro, contentor de resíduos autónomo, sacos de resíduos, sacos de
recolha de roupa usada, kit com água e alguns alimentos não perecíveis;
Teremos sempre um colaborador responsável por acionar os procedimentos em caso
de suspeita de infeção, para acompanhar a pessoa com sintomas ao espaço de
isolamento, prestar-lhe a assistência necessária e contactar o Serviço Nacional de
Saúde;
Seguindo as sugestões da DGS, procederemos à descontaminação da área de
isolamento sempre que se registem casos positivos e ao reforço dos procedimentos de
limpeza e desinfeção sempre que existam casos suspeitos;
O armazenamento dos resíduos produzidos por doentes ou suspeitos de infeção em
saco de plástico que, após fechado, será segregado e enviado para operador licenciado
para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.

A Nossa Equipa
Todos os colaboradores receberam formação especifica sobre:






Protocolo interno relativo ao surto da COVID-19;
Como cumprir as precauções básicas de prevenção e controlo de infeção relativamente
ao surto da COVID-19, incluindo os procedimentos de higienização das mãos, etiqueta
respiratória e conduta social;
Como cumprir a auto monitorização diária para avaliação da febre, verificação de
tosse ou dificuldade em respirar;
Como cumprir as orientações da Direção Geral de Saúde para limpeza de superfícies e
tratamento de roupa.

Os Nossos Hóspedes
A colaboração dos nossos hóspedes será essencial para garantir a sua segurança durante a
estadia:








O uso de máscaras de proteção na circulação nas zonas sociais é obrigatório;
Recomendamos a higienização das mãos, utilizando para o efeito os nossos
dispensadores de álcool gel, sempre que entre no hotel, depois da utilização das casas
de banho e antes de entrar na sala de pequenos almoços e bar,
Recomendamos a manutenção da distância de segurança de 1,5/2 metros face aos
restantes hóspedes e colaboradores sempre que possível;
Recomendamos a realização do check-in e check-out através de marcação prévia.
Recomendamos a reserva prévia do serviço de pequeno almoço; para poder fazer o seu
pedido encontrará na receção o QR Code para acesso à ementa de pequenos almoços.
Recomendamos a leitura do protocolo interno relativo ao surto da COVID-19 e
cumprimento das precauções básicas de prevenção e controlo de infeção provocada
pelo coronavírus.

A segurança de todos é a nossa prioridade!
Maria Rosa Roeder
diretora I gerente

