NOVOS PROTOCOLOS
DE HIGIENE E PREVENÇÃO
Primando sempre por oferecer um nível máximo de qualidade
e segurança aos nossos clientes e colaboradores, agregamos novas
ações protetivas em nossos hotéis em todo o mundo, além de
adaptações locais das novas medidas de higiene e sanitização. São
cerca de 150 protocolos, que se unem às novas exigências da Accor
globalmente. A saúde, segurança e bem-estar de nossas equipes,
hóspedes e parceiros são a nossa maior prioridade neste momento.

Altos padrões de higiene e limpeza sempre estiveram presentes
nas nossas marcas ao redor do mundo. Mas nós vamos além
com a adoção de medidas adicionais de sanitização e higiene
nos adaptando às atuais necessidades de nossos hóspedes
e clientes, proporcionando as melhores experiências.

DISTANCIAMENTO SOCIAL
Seguimos rigorosamente as recomendações da OMS (Organização Mundial
da Saúde) para garantir o distanciamento social dentro dos nossos hotéis.

ELEVADORES

SERVIÇOS

Diminuímos a capacidade

Serviços de manobrista e mensageiro

de pessoas nos elevadores,

serão cancelados ou seguirão

evitando glomerações.

os protocolos de higiene e sanitização.

CONTROLE E FILAS

STAFF NOS QUARTOS

Realizamos controle de filas na

Reduzimos a entrada de staff nos quartos

recepção e restaurantes, onde

e intensificamos a frequência de limpeza,

também distanciamos as mesas.

que foi reduzida para cada 3 dias após
o check-in.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Garantimos que toda a equipe do hotel use os equipamentos
recomendados como luvas, máscara e avental.

MÁSCARAS E
ÁLCOOL EM GEL
NA RECEPÇÃO

USO OBRIGATÓRIO
EM ÁREAS
PÚBLICAS

Os clientes e hóspedes tem

O uso de máscara é obrigatório

disponível para compra máscara

nas áreas públicas por clientes

e álcool em gel na recepção.

e hóspedes.

TREINAMENTO DE EQUIPE
Capacitamos nossos colaboradores com treinamentos,
visando não apenas a correta utilização dos materiais
de segurança, mas também que coloquem em prática
os novos procedimentos adotados.

HIGIENE PESSOAL,
DE AMBIENTES
E ITENS INDIVIDUAIS

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E CONTROLE DA ÁGUA E DO AR

Disponibilizamos álcool em gel em todas
as áreas comuns e priorizamos a aquisição
de produtos de limpeza com nível de
desinfecção recomendado pela OMS
(Organização Mundial da Saúde).

Itens como informativos, controle remoto
e controle do ar condicionado são entregues
na recepção, no momento do check-in,
ou disponibilizados nos quartos previamente
higienizados, embalados e lacrados.

Toda roupa de cama
é ensacada e lavada
a 60 graus.

ANÁLISE DA ÁGUA

NÍVEIS DE CLORO

Realização de análise
físico-química e
bacteriológica da água.

Acompanhamento frequente da
qualidade da água, garantindo
os níveis de cloro adequados.

AR E VENTILADORES

FILTRAGEM DA ÁGUA

Acompanhamento
do sistema de renovação
do ar e funcionamento
dos ventiladores de
controle do ar de forma
ininterrupta (24H / 7D).

Manutenção do sistema de água
quente à 60°C. Troca dos elemento
filtrantes da entrada de água do
hotel e dos pontos de consumo
(bebedouros, máquinas de café,
máquinas de gelo, etc).

ÁREAS DE LAZER: SPA,
PISCINA, SAUNA, FITNESS
CENTER E ESPAÇO KIDS

Nossa piscina tem procedimento específico
para limpeza e controle de frequência.
Algumas áreas de lazer como spa, sauna
e espaço kids permanecem fechadas.
Disponibilizamos álcool em gel
em nosso fitness center para limpeza
dos equipamentos e fazemos o controle
de número de pessoas no espaço.

NOVO PADRÃO DE SERVIÇOS
DE ALIMENTOS E BEBIDAS

Aumentamos ainda mais o rigor em todas

s etapas de nossos serviços de A&B
reforçamos nossos protocolos para que você

inta-se sempre seguro em nossos hotéis
restaurantes. Temos novos padrões

de atendimento aos clientes, limitando

o contato humano com alimentos e bebidas

por meio de serviço a la carte e buffet invertido

em que o cliente é servido), além de boxes

para lanches e breaks.

Em caso do restaurante fechado, o café

da manhã pode ser servido no apartamento

em cobrança de taxa adicional. Trabalhamos

om cardápio reduzido e priorizamos

os fornecedores locais.

EVENTOS
Adotamos novas medidas para realização dos eventos, diminuindo
a capacidade de pessoas dentro das salas com maior espaçamento
entre mesas, cadeiras e os participantes (1,5m). Criamos soluções
personalizadas e criativas para os serviços de coffee break com kit
individual de boxes.

A perso n standing in fron t of a store
Description automatically generated

ROCEDIMENTO
E RESERVAS
PAGAMENTOS

PAGAMENTO ANTECIPADO
O valor total das diárias é pago
antecipadamente, via depósito
ou autorização de débito.
Evitando o manuseio do cartão
de crédito ou dinheiro na recepção.

FAST CHECK-OUT
Incentivamos também a realização
do fast check-out para o pagamento
de eventuais extras.

SUPORTE E ATENDIMENTO
AOS HÓSPEDES E CLIENTES
Fechamos uma grande parceria com a AXA, empresa líder mundial
em seguros, especializada em serviços de assistência médica para
garantir atendimento médico aos nossos clientes.
Nossos clientes terão acesso a teleconsultas médicas gratuitas,
com milhares de profissionais avaliados nos 110 destinos
em que a Accor está presente.

As equipes também estão
aptas para informar contatos
dos consulados e embaixadas,
dando assistência a estrangeiros.

CERTIFICAÇÃO BUREAU VERITAS

Para garantir ainda mais segurança na execução

Garantir e antecipar as necessidades

destes protocolos e procedimentos somos

de nossos clientes entregando a

auditados por profissionais especializados para

excelência como padrão faz parte de

recebermos a certificação da empresa Bureau

nosso DNA. Estamos aqui prontos para

Veritas, um líder mundial especializado em testes,

receber

inspeções e certificações.

o seu evento com total segurança.

Para mais informações
sobre todos os nossos
protocolos:

CLIQUE AQUI

