
PREVENÇÃO E SEGURANÇA
PROTOCOLO DE 



O Catussaba Resort Hotel com ampla estrutura 
horizontal e  totalmente integrado com a natureza, 
possui o selo ‘‘Turismo Responsável Limpo e 
Seguro’’ criado pelo Ministério do Turismo e 
chancelado pela ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária).

Este protocolo oferece uma visão geral das práticas 
adotadas para garantir maior proteção e bem-estar 
de nossos hóspedes e colaboradores.

Deste modo, seguimos com o compromisso de 
proporcionar uma ótima e segura experiência de 
hospedagem.



Uso obrigatório de 
máscaras para 
hóspedes e 
colaboradores.

INFORMAÇÕES GERAIS

Disponibilização de álcool 
gel 70% nas áreas de 
circulação.

Estamos atuando com 
capacidade reduzida 
de acomodação.

Toda equipe de 
colaboradores é 
amplamente treinada 
para garantir todas as 
interações. 

Medidas de 
distanciamento social. 

Colaboradores fazem uso 
de EPI’s de acordo com a 
necessidade de cada 
função. 

Processo de limpeza e 
desinfecção ainda mais 
rigorosos.

Campanha 
educacional para 
hóspedes e 
colaboradores. 



RECEPÇÃO

Distanciamento  mínima 
de 1,5m do balcão 
sinalizado no piso.

Sistema de higienização 
rotativo.

Processo de check-in e 
check-out agilizados para 
reduzir o tempo de 
permanência no balcão.

Medição de temperatura.

Atendimento preferencial às 
pessoas de grupo de risco.

Auto serviço de bagagem e 
estacionamento.

Higienização do cartão 
chave.



ÁREAS SOCIAIS

Disponibilização de álcool 
gel 70%.

Normas  transversais de 
distanciamento social.

Aumento na frequência 
da limpeza e desinfecção.

Redução na capacidade 
de utilização dos 
elevadores.

Ventilação natural dos 
ambientes, como 
restaurante, recepção e 
outros.



Higienização e  
desinfecção completa 
dos apartamentos e 
superfícies utilizando 
procedimentos seguros.

APARTAMENTOS

Produtos e materiais de 
limpeza adequados para 
otimizar higienização.

Limpeza dos ltros do ar-
condicionado a cada 
saída.

Limpeza realizada com 
portas e varandas abertas 
garantindo a ventilação.

Serviço de quarto  24h.

Equipe prossional 
dedicada apenas para 
remoção de enxoval, lixo 
e outros materiais.



RESTAURANTE

Controle de acesso e 
distanciamento das 
mesas e cadeiras (2m).

Ventilação natural do 
ambientes.

Disponibilização de álcool 
gel 70%.

Limpeza reforçada de 
piso e de superfícies.

Mesa montada na 
chegada do hóspede 
com talheres e pratos 
higienizados.

Café da manhã buffet 
dirigido.

Serviço À La Carta e 
monopocionado ou 
buffet dirigido.



Central de Reservas
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