
Durante esse tempo de quarentena, nos adequamos às normas de higiene e estamos seguindo 

todas as recomendações dos órgãos responsáveis. 

 

 

O Hotel Fazenda Galo Vermelho, preparou varias ações, para te proporcionar SEGURANÇA e 

tranquilidade: 

 

 

* Todos os colaboradores que possuem funções de contato direto com hóspedes foram 

devidamente treinados quanto às medidas preventivas necessárias e toda a equipe está ciente 

do papel que desempenha na prevenção contra o Covid19  

 

* Estamos trabalhando com uma ocupação reduzida, evitando aglomerações 

* Será obrigatório o uso de máscaras em todas as dependências do hotel, tanto para clientes 

quanto colaboradores. 

* Aferição de temperatura, tanto para clientes quanto para funcionários 

* Check in digital, via telefone ou WhatsApp 

* Check-out digital ou por meio de uma fila com um distanciamento mínimo de 2 metros. 

* Antes do check in, os quartos estarão devidamente higienizados   

* Tapetes Higiênicos nas entradas do Hotel 

* Totens e displays de álcool gel por todo o espaço 

* Sinalização dinâmica de higienização e cuidados pessoais 

 

* Antes de sua entrada, os apartamentos ficarão sempre no mínimo 24 horas desocupados 

* Roupas de cama e banho e ensacados para maior segurança.  

* Higienização dos ambientes será constante com rigorosos processos de limpeza. 

 

* Maior espaço entre mesas, tanto no restaurante quanto no bar da piscina.  

* Os horários das refeições serão prolongados para que não haja filas e aglomerações.  

* Cada apartamento terá sua mesa reservada e essas serão higienizadas com álcool. 

* O restaurante com capacidade reduzida e distanciamento de 2 metros entre as mesas.  

* Serão disponibilizados 2 grupos para refeições, evitando aglomerações 

* Restaurante com novo espaço mais amplo e arejado 

* Os clientes já estão se servindo, sem ajuda de um colaborador no buffet, há uma proteção de 

acrílico, porem é necessário o uso de mascaras e luvas descartáveis nessa tarefa.  

 

* Piscina térmica e brinquedoteca já estão em funcionamento, porem com cuidados e 

agendamentos. 

*Sauna, temporariamente fechada   

* Recreação com atividades ao ar livre e distanciamento de 2 metros, animação com 

segurança. 

* Ampliaremos a rotina de limpeza e higienização das áreas comuns 

(banheiros/recepção/hall/restaurante/sala de TV). 


