Protocolo de
Segurança
Mais Diversão
com Mais Segurança

Visando

proporcionar o

bem-estar e

a

segurança dos nossos clientes e colaboradores,
o Pratagy Beach All Inclusive Resort – Wyndham
desenvolveu uma série de procedimentos de
higienização, assepsia e rotinas diárias como
medidas preventivas no atual cenário da
pandemia. Além de estarmos localizados em
uma região privilegiada, próximo aos principais
pontos essenciais, nosso Resort está cercado
por 17 mil m² de área aberta e arejada,
facilitando assim o distanciamento social.
As medidas também se aplicam ao Pratagy
Acqua Park, que possui 15 mil m² de área aberta.

Distanciamento
controlado
Distanciamento seguro: deve ser mantido o
distanciamento de, no mínimo, 1,5m entre as
pessoas em ambientes fechados;
Filas: em todo ambiente que possa se formar
uma fila, há sinalização orientando onde o
cliente deve se posicionar.
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Higienização pessoal e
de áreas comuns
Uso de máscara: todos devem utilizar máscara
durante toda a hospedagem em locais fechados e
ao se servirem no Restaurante e no Bar da Piscina;
Álcool em gel: disponibilizamos álcool em gel
em todas as entradas do restaurante, bares,
recepção, teatro, Acqua Park e nos demais
ambientes de trabalho;
Higienização de áreas comuns: intensificamos
a higienização dos ambientes de maior circulação,
assim como as superfícies de maior contato. Para
uma limpeza mais rigorosa, em todas as áreas do
resort, utilizamos álcool 70%, hipoclorito de sódio
e produtos da linha ECOLAB (referência em
limpeza hospitalar), garantindo uma assepsia mais
eficaz;
Higienização de itens: canetas, cartões-chave,
pulseiras e máquinas de cartão são higienizadas
com álcool 70%;
Sanitização de boias: as boias do parque
aquático são limpas e desinfetadas, com solução
de hipoclorito de sódio e álcool 70%.
Desinfecção das bagagens: todas as malas
passam por desinfecção através de uma cabine
com luz Ultravioleta.
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Apartamentos

Limpeza mais rigorosa: assim como nas áreas
comuns,

também

intensificamos

a

limpeza

utilizando álcool 70%, hipoclorito de sódio e
produtos da linha ECOLAB (referência em limpeza
hospitalar);
Retirada

de

itens:

telefones,

informativos

impressos e itens meramente decorativos dos
apartamentos foram retirados para garantir mais
higiene. As solicitações dos hóspedes podem ser
feitas por WhatsApp.
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Restaurantes e bares

Limitação de pessoas: o limite de pessoas
dentro da área do buffet é de 20 pessoas. Os
serviços

realizados

no

grill

têm

até

dois

colaboradores e os hóspedes deverão respeitar a
distância de 1,5m entre os demais quando
estiverem na fila.
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Atividades de esporte
e lazer
Realização de Atividades de Lazer: aumentamos
as atividades ao ar livre e na praia, com número
limitado de participantes;
Shows: todos os shows musicais acontecem no
bar da piscina, em espaço aberto. No teatro, as
cadeiras estão dispostas considerando a distância
de 1,5m entre elas. Ressaltamos que o local é
aberto e possui circulação natural de ar;
Serviço de monitoria de crianças: priorizamos a
realização de atividades de monitoria de crianças
em locais abertos;
Espaço Fitness: o Espaço Fitness funciona com
agendamento prévio na Recepção para uso de até
1h por cliente, limitando-se a duas pessoas por
vez, desde que sejam da mesma família. A
higienização é realizada após o uso de cada
cliente. O acesso está proibido para pessoas
acima

de

60

anos

e/ou

portadoras

de

comorbidades;
Jogos de mesa: os jogos de mesa, como
ping-pong e bilhar, ficam disponíveis juntamente
com álcool 70% e papel toalha para que o hóspede
faça a higienização antes e depois do uso.
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Outros cuidados

Aferição

de

temperatura:

clientes

e

colaboradores têm suas temperaturas aferidas ao
chegarem no resort;
Treinamento da equipe: toda a nossa equipe foi
treinada nos novos procedimentos, respeitando
as orientações dos órgãos legais;
Enfermaria: para garantir melhor atendimento,
nossa enfermaria fica instalada na recepção do
resort e também no Acqua Park;
Inspeções periódicas: nosso departamento de
Qualidade vem fazendo inspeções periódicas para
garantir que todos os procedimentos sejam
realizados;
Monitoramento de saúde: caso algum hóspede
ou

colaborador

(a)

apresente

sintomas

do

Covid-19, ele será isolado imediatamente e o caso
informado

à

gerência

para

as

devidas

providências.
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Localização
Privilegiada
Somos o único Resort All Inclusive localizado
próximo aos principais pontos essenciais de
Maceió:
Hospitais

Laboratórios

Postos de Saúde

Shoppings Centers

Farmácias
Em

poucos

minutos,

caso

precise, você

conseguirá se locomover até o local de sua
necessidade.
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Dicas
Siga as dicas abaixo para que suas férias
sejam seguras

Não se esqueça de usar sua máscara durante
toda a sua estada no Resort. Assim você se
protege e protege o próximo;
Vai pegar sua bebida ou petisco no Bar da Praia
ou da Piscina? Lembre-se que é necessário
colocar a sua máscara;
Evite levar as mãos aos olhos, boca e nariz após
tocar em qualquer superfície;
Se seu filho (a) for participar da nossa
recreação, não esqueça de colocar a máscara para
deixá-lo (a) mais protegido (a);
Não tussa ou espirre em ambientes coletivos.
Caso a vontade apareça, utilize a parte interna do
braço;
Higienize suas mãos sempre que puder, seja
nas pias ou nos dispenses de álcool em gel
espalhados pelo Resort;
Caso apareça algum sintoma durante a sua
estada, comunique imediatamente ao nosso
Hospitality Service para que possamos tomar as
medidas necessárias.
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Viva o seu #MomentoPratagy com segurança,
muita natureza e ao lado de quem você ama!
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pratagyresort

PratagyBeachResort

Pratagy Beach Resort

