
Combate ao
Coronavírus

Manual de
boas práticas



Com a retomada das 
atividades do Hotel, 
passaremos a seguir 
critérios rigorosos de 
cuidado com os 
hóspedes e funcionários 
e higienização do 
ambiente. 



Cabe ao estabelecimento

Intensificar a higienização dos ambientes:

• Quartos e banheiros;

• Atenção para maçanetas, mesas, balcões, corrimões, interruptores, 

elevadores e barreiras físicas utilizadas como equipamentos de 

proteção coletiva como placas transparentes, entre outros;

• Teclados, mouses, materiais de escritório, máquinas para pagamento 

com cartão, caixas eletrônicos de autoatendimento ou qualquer outro 

equipamento que possua painel eletrônico de contato físico;

Disponibilizar álcool gel em pontos 

estratégicos, como na recepção, 

corredores, acesso aos elevadores, 

balcões e mesas de atendimento, para ser 

usado por clientes e trabalhadores.

Higienizado
contra o

COVID-19

Aplicação de selo nos

locais higienizados



Disponibilizar cartazes com informações / 

orientações sobre a necessidade de higienização 

de mãos, uso de álcool 70%, uso de máscaras, 

distanciamento entre pessoas, limpeza de 

superfícies, ventilação e limpeza dos ambientes.

Instalaremos barreiras de proteção na 

recepção para atendimento.

Providenciar o controle de acesso, 

organização de fila para entrada,

informativo no piso  para que as 

pessoas mantenham o distanciamento 

de segurança indicado.  

Cabe ao estabelecimento

Lave as mãos com 
frequência, com água e 
sabão e higienize com 

álcool em gel 70%.

Ao tossir ou espirrar, cubra 
o nariz e a boca com lenço 
ou com o braço, não com 

as mãos.

Se estiver doente, evite 
contato físico com outras 

pessoas e fique em casa até 
melhorar.

Evite tocar os olhos, nariz e 
boca com as mãos não 
lavadas. Ao tocar, lave 

sempre as mãos como já 
indicado.

Não compartilhe objetos 
de uso pessoal como 

talheres, toalhas, pratos e 
copos.

Evite aglomerações e 
mantenha os ambientes 

ventilados.

Em meio à epidemia do vírus Covid-19, o Hotel Mega Polo informa que, 
além dos rigorosos processos de segurança sanitária seguidos 
diariamente, algumas ações adicionais de prevenção já foram colocadas 
em prática por nós. Sendo assim, adotamos processos proativos para 
evitar a disseminação do vírus e conscientizar a todos sobre a situação 
atual.

Por estas razões, as dependências do hotel contam com álcool em gel 
para as mãos e os nossos colaboradores foram devidamente orientados e 
estarão fazendo a higienização constante dos ambientes.

Comunicado oficial

Contamos com a colaboração de todos, 
assim como estaremos dedicados à proteção de vocês!

Algumas dicas importantes!
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Para o cuidado com todos, 
mantenha a distância

1,5m



Atendimento preferencial a idosos, hipertensos, diabéticos e gestantes, garantindo um fluxo 

ágil para que essas pessoas permaneçam o mínimo de tempo possível na recepção do 

estabelecimento.

Entrega de kit de prevenção:

No check-in, iremos medir a 

temperatura dos hóspedes.

Atendimento ao Cliente

Sua marcaaqui

Sabonete líquido Máscara descartável Álcool gel em sachê



Proteção aos trabalhadores

Devem ser intensificadas as recomendações de higienização das mãos, antes e depois do 

atendimento de cada cliente, após uso do banheiro e após entrar em contato com 

superfícies de uso comum como balcões, corrimão, teclados, etc.

Todos os trabalhadores deverão ser instruídos sobre o uso de máscaras, que 

devem ser fornecidas pelo empregador, independentemente de estarem em 

contato direto com o público.

Poderão ser utilizados com apenas 1/3 (um terço) da capacidade, por vez. Desse modo, 

deverá ser feito um cronograma de utilização, de forma a evitar aglomerações. Os 

lavatórios dos locais para refeição e sanitários deverão estar providos de sabonete 

líquido e toalha de papel.

Refeitório



Se um hóspede ou trabalhador do estabelecimento (proprietários, empregados próprios ou 

terceirizados) apresentar sintomas da COVID-19, deverá procurar atendimento em uma 

unidade básica de saúde. Os agentes de saúde farão o devido encaminhamento e, se 

necessário, darão as orientações em relação ao tratamento.

Apresentou sintomas?

Febre Tosse Dor de garganta

Dificuldade de

respirar

Dor de cabeça

Principais sintomas:



Previna-se!

Em caso de dúvidas sobre onde procurar ajuda, as pessoas devem ligar para o número 

136, do Disque Saúde, disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

www.hotelmegapolo.com.br
 (11) 2886-5000 e (11) 3311-2990
reservas.hotel@megapolomoda.com.br

Siga-nos nas redes sociais para acompanhar as novidades e dicas!

Hotel Mega Polo @hotelmegapolo


