
MEDIDAS
COVID 19

 

Foz do Iguaçu, PR - BR



É um prazer estar de volta. 
 
Em tempos como esse, se faz mais importante ter cuidados redobrados em todos os
quesitos que gere o funcionamento de um hotel. Mais do que isso, para nós do Nadai
Confort Hotel é muito importante que você, hóspede – motivo de nossa existência –
esteja totalmente seguro e confortável em estar conosco. Por isso não medimos
esforços para que esse resultado seja alcançado.
Estamos reforçando procedimentos que há muito já era  implantado pelo hotel e
inserindo novos, não só de higienização e manutenção, mas de cuidado, cuidado com
você e com nossa equipe.
 
Um dos pilares da Família Nadai é a cordialidade de nossa equipe, que nesse momento
‘crise’ se faz ainda mais necessário. Tenha certeza de que o nosso cuidado, atenção e
cordialidade estão a postos para recebê-los!
 
 

NADAI CONFORT HOTEL

EQUIPE



CONHEÇA OS
PROCEDIMENTOS

Estamos reforçando
procedimentos já  adotados
pelo hotel  e  inserindo novos de
acordo com o "Novo Protocolo
de Segurança Sanitária de Foz
do Iguaçu."



EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA

Uso de Máscaras
Uso de Protetor Facial
Uso de Avental impermeável
Uso de Luvas de Borracha



HIGIENIZAÇÃO

Novos dispensers com Alcool
em Gel  distribuídos em todo o
Hotel .



ATENDIMENTO

Controle de temperatura no check in
Questionário sobre sintomas 
Distanciamento Minimo de 2m
Priorização do Check in Online



LIMPEZA

GERADOR DE OZÔNIO

Realiza a descontaminação de todo o
ambiente,  el iminando por completo
todos os t ipos de bactérias e vírus de
uma forma sustentável  e  segura.



LIMPEZA
Limpeza de todas as superfícies após
cada atendimento/uso.

Disponibil idade do apartamento
através de rodízio,  permanecendo em
descanso de 96h após o uso.

Selagem a vácuo de toalhas e
cobertores



ALIMENTAÇÃO

SERVIÇOS SOMENTE A LA
CARTE

CAFÉ DA MANHÃ
SERVIDO NA MESA

ALIMENTOS PROTEGIDOS

RESTAURANTE COM
CAPACIDADE REDUZIDA



RESTAURANTE

ALMOÇO

Funcionamento das 11h as 15h
Serviço A La Carte

ROOM SERVICE

Funcionamento das 16h as 22h
 

CAFÉ DA MANHÃ

Funcionamento das 06h45 as 10h
Servido na Mesa 



NOSSOS
AMBIENTES

CUIDADOS
PARA

MANTER A
SEGURANÇA
DE TODOS

Ambientes Abertos e
Venti lados.

Equipamentos
regularmente l impos e
manutenção em dia.

Remoção de Jornais e
revistas do lobby para
evitar transmissão indireta.



SERVIÇOS
SPA

Atendimento somente com
agendamento prévio

ACADEMIA

Uso Individual
Funcionamento das 06h30 as 22h

ÁREA DE LAZER

Funcionamento das 09h as 22h
 



SERVIÇOS

KIDS CLUB

Interditado Temporariamente

COPA BABY

Disponível 24h



Esperamos por
você!

RESERVAS

45 3521-5090
nadai@nadaiconforthotel.com.br

COMERCIAL

45 99808-3735
vendas@nadaiconforthotel.com.br

www.nadaiconforthotel .com.br


