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INTRODUÇÃO

A retomada das atividades das empresas de forma responsável e consciente será um grande desafio e a
seriedade para encarar o momento que vivemos é uma premissa do Hotel Villa Rossa.
Para que consigamos promover um ambiente seguro, acolhedor e com a tranquilidade necessária,
reduzindo os riscos de contágio pela COVID-19, realizamos uma forte parceria de Consultoria e Auditoria
com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein.
Por meio desta, todos os processos de higiene, limpeza, serviços de alimentos e bebidas, hospedagem e
demais áreas foram revisados e delineados pelo time de especialistas do Einstein e rigorosamente
seguidos pelo time de colaboradores do Hotel Villa Rossa. Abaixo compartilharemos detalhadamente
quais são os novos processos implementados para garantir o seu lazer com felicidade e tranquilidade.
Mantendo a qualidade de serviços pela qual o Hotel Villa Rossa é reconhecido, contamos alguns dos
pontos que implementamos: o novo menu de restaurantes será à la carte, atrações de lazer ao ar livre
foram criadas privilegiando o ar puro, intervalo de 48h entre o uso de apartamentos e com a
higienização recomendada, maior espaçamento em restaurantes e áreas sociais, uso de todos os EPI´s
recomendados, aferição de temperatura na entrada, durante o dia e também na saída do Hotel, exames
de COVID-19 em colaboradores e diversos outros cuidados para garantir a sua segurança.
Conheça muito mais de nossas ações ao longo do Selo de Segurança do Hotel Villa Rossa, elaborado e
auditado pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein.

ORIENTAÇÕES GERAIS

•

Obrigatoriedade ao uso de máscaras quando houver convívio social, inclusive durante a
hospedagem em hotéis.
Atenção ao descarte da máscara! Higienize as mãos antes e após este processo, siga os passos:

•

Para máscaras cirúrgicas descartáveis: Remova a máscara pelos elásticos. Não toque na máscara
frontalmente. Após isso, descarte-a em uma sacola plástica e leve ao lixo.

•

Para máscaras de tecido o hotel disponibilizará embalagem plástica no momento do seu check-in.

•

Recomendamos, conforme orientação do Hospital Israelita Albert Einstein, que as máscaras de
tecido sejam compostas de três camadas.

•

Lave as mãos com frequência ou utilize álcool gel constantemente.

•

Evite tocar em objetos em geral mas, se tocá-los, use álcool gel.

•

Mantenha-se a pelo menos 1,5m de distância de outros hóspedes ou colaboradores.

•

Utilize os elevadores individualmente ou dê preferência ao uso de escadas.

•

Caso sinta qualquer sintoma da COVID-19, fique em casa. Se estiver no hotel, comunique a
recepção e nós te auxiliaremos em tudo que for necessário.

•

Os nossos colaboradores passam por testes de COVID-19, assim como, monitoramos sintomas
constantemente.

RECEPÇÃO

•

Você encontrará informativos e dispenser´s de álcool em gel distribuídos em todo o hotel,
conforme orientação do Ministério da Saúde.

•

Vamos priorizar o uso do Web Check-in e do Check-out Express, que funcionam com o mínimo
de contato entre hóspedes e colaboradores.

•

Após o web check-in, bastará pegar o kit de hospedagem em nossa recepção (cartão
magnético, informativos gerais, pulseiras, álcool em gel e demais itens para a sua experiência
conosco ser memorável).

•

Caso sinta necessidade, além das aferições regulares de temperatura, sinta-se a vontade para
fazê-lo em nossa recepção no momento que desejar.

•

Tomamos medidas eficazes para desinfecção de malas de hóspedes. O mensageiro higienizará
com álcool 70% (alça, puxador, zíper, cadeado/lacre, área total).

•

Para a maior segurança de todos, priorizamos o auto estacionamento de veículos (feito pelo
próprio hóspede).

GOVERNANÇA E APARTAMENTOS

•

Adotamos medidas eficazes de desinfecção rigorosa com produtos registrados pela ANVISA e
adequados para cada aplicação.

•

Na sua chegada o seu apartamento estará com lacre de garantia (Apartamento
Higienizado!), identificando que ele foi preparado exclusivamente para você.

•

Em curtas hospedagens (de até 2 dias) as nossas camareiras farão apenas serviços em caso de
solicitação de hóspedes, reduzindo o contato entre pessoas.

•

Em caso de solicitação de hóspedes para arrumação completa, a nossa equipe o fará por
agendamento e sem a presença de clientes (usando todos o EPI´s recomendados).

•

Estamos implementando aquecedores de toalhas nos apartamentos, mantendo sua toalha
sempre quente e seca.

•

Usaremos EPIs (equipamentos de proteção) especiais e adequados para cada situação,
mantendo a maior segurança possível para todos.

ALIMENTOS E BEBIDAS

•

Todas as refeições serão oferecidas no sistema à la carte

•

O layout dos nossos restaurantes foi reformulado para que os limites de distanciamento sejam
respeitados.

•

Todas as refeições principais serão divididas em três turnos de atendimento, evitando
aglomeração em momentos específicos.

•

Em momentos de maior ocupação, poderemos fixar as mesas por famílias, gerando maior
segurança para todos.

•

O nosso delicioso chá da tarde será oferecido no Jardim de Inverno e no Living, sendo este
serviço realizado através de porções individuais.

•

Para as solicitações de room service de café da manhã, almoço e jantar, não cobraremos
nenhuma taxa de serviço exclusivo.

•

Refeições ao ar livre serão realizadas na Casa Vecchia, entre os nossos lagos.

•

Os seus talheres e guardanapos sempre estarão embalados individualmente em nossos
restaurantes.

•

A nossa equipe está treinada para seguir os mais altos padrões de higiene e limpeza, para a
segurança de todos.

EVENTOS

•

O layout de todas as nossas salas de reuniões foi revisto, respeitando o distanciamento
mínimo de 1,5 m entre os participantes.

•

As nossas salas, com amplas janelas, privilegiam o contato com a natureza e maior circulação
de ar puro.

•

As refeições também obedecerão o distanciamento entre os convidados.

•

Os coffee breaks serão servidos em porções individuais.

•

A área de eventos passará por constantes higienizações, conforme orientações do Hospital
Albert Einstein e OMS.

•

Teremos sempre a sua disposição, álcool gel em todas as áreas.

•

É imprescindível manter o distanciamento entre os participantes.

•

O uso de máscaras se faz necessário mesmo dentro das salas de reuniões.

•

Para a segurança do seu evento, não recomendamos a distribuição de folders, revistas, jornais
e materiais gráficos dentro do hotel.

•

Caso sinta qualquer sintoma da COVID-19, fique em casa. Se estiver no hotel, comunique a
recepção e nós te auxiliaremos em tudo que for necessário.

LIMPEZA E LAVANDERIA

•

Adotamos medidas eficazes de desinfecção rigorosa com produtos registrados pela ANVISA e
adequados para cada aplicação .

•

Desinfecção eficaz de móveis, louças, metais e banheiros:
•

Desinfecção dos ralos com desinfetante diluído, desinfecção dos amenities, aparelhos
telefônicos, interruptores e maçanetas.

•

Xícaras e copos dos quartos serão higienizados, embalados e lacrados.

•

Removeremos temporariamente revistas e livros para evitar infecções cruzadas.

•

Utilizaremos luvas, máscara descartável ou de tecido e também óculos ou máscara de
acetato ao retirar o enxoval (reforço na utilização dos EPIs).

•

Os aparelhos de ar condicionados serão constantemente higienizados seguindo normas e
orientações dos órgãos responsáveis.

•

Toalhas, cobertores e controles remotos serão higienizados, embalados e lacrados para você.

•

Ajustamos a frequência de limpeza e desinfecção em maçanetas de portas, barras de apoio,
barras de abertura, botões de acesso de elevador, corrimãos e pontos de contato em geral.

LAZER

•

Implementamos mais atividades de lazer ao ar livre, com muita natureza e ar puro.

•

As piscinas estarão funcionando com alguns cuidados adicionais, tais como: redução da
capacidade, distanciamento social e portas abertas na piscina aquecida, privilegiando a
circulação de ar.

•

Todos os itens e equipamentos utilizados pelos hóspedes, incluindo chaves, armários,
cabides, equipamentos de ginástica ao ar livre, serão limpos e desinfetados com álcool 70%
constantemente.

•

Privilegiamos a manutenção das portas abertas para a circulação de ar.

•

O distanciamento mínimo de 1,5m e uso de álcool em gel e máscaras se faz necessário nas
atividades de lazer.

•

Monitoria privilegiando sempre atividades realizadas ao ar livre, aproveitando o contato e
integração com a natureza do Hotel.

SEGURANÇA

•
•

•

No período de 14 dias após o check-out, caso os hóspedes tenham algum sintoma ou seja
diagnosticado com COVID-19, pedimos a gentileza de nos informar.
Atuação de emergência para todos os funcionários em caso de suspeita, diagnostico positivo
ou contato com pessoas positivadas para COVID-19: Afastamento imediato, em regime de
quarentena, por no mínimo 14 dias.
Aplicação do protocolo para tratamento de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19:
• Hóspede ficará em quarto individual, excetuando-se os casos em que estiverem
acompanhados (casais ou famílias).
• Devem permanecer no quarto até o momento do check-out.
• Será disponibilizado termômetro para auto aferição de temperatura e convênio com
atendimento médico local (consulta), se necessário for.
• Será disponibilizado álcool gel no quarto e uso de EPI´s básicos.
• Os serviços de alimentação serão feitos no quarto, sem entrada dos colaboradores.
• Os serviços de governança dentro da acomodação serão suspensos, realizando apenas
entregas na porta com a paremantação de EPI´s.
• O check-out será realizado sem contato com colaboradores.
• O apartamento ficará em quarentena por 72 h antes da próxima arrumação.
Em todos os casos acima citados, o Hotel Villa Rossa reportará a situação às autoridades
sanitárias e de saúde locais.

Bem-vindos novamente!

