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NORMAS PARA O PROTOCOLO DE OPERAÇÕES NA ERA COVID-19 

 

 

Floriana, Malta, 24 de Junho 2020 

 

Objetivo 

Este documento tem como objetivo fornecer informações acerca das medidas que 
estão a ser tomadas por cada um dos nossos hotéis que se encontra a retomar de 
novo as suas atividades comerciais (ou que estiveram a operar de forma contínua). 

O documento descreve um conjunto mínimo de normas que estabelecemos em 
termos de Segurança e Saneamento para proteger o bem-estar dos nossos 
hóspedes, parceiros de negócios e colaboradores durante a era COVID-19 vigente. 
Este documento foi preparado com base em evidências atualmente disponíveis 
sobre o COVID-19. 

 

Âmbito 

Este documento é válido para todos os hotéis que sejam propriedade ou geridos 
pela Corinthia e as nossas expetativas mínimas estão a ser aplicadas e mantidas de 
forma consistente até à publicação de novas diretrizes por parte da Organização 
Mundial de Saúde e/ou uma vacina se encontrar disponível no mercado. A 
Corinthia trabalha com desinfetantes profissionais, certificados de acordo com a 
Norma Europeia EN14476. 

Em locais onde as diretrizes das Autoridades de Saúde são mais rigorosas, é claro 
que adotaremos essas normas locais para além das nossas expectativas mínimas. 

 

 

 
 
Simon Naudi 
CEO 
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FRONT OF THE HOUSE 

Administração e Antes da Chegada 

Política de Cancelamento: Informação detalhada acerca da nossa política de cancelamento e instruções sobre 
as normas de segurança e saúde do hotel durante a era Covid-19 estão disponíveis no nosso website; quando 
solicitado também dispomos de gravações áudio para hóspedes invisuais.   
Formalidades: Para os clientes com pré-reserva, todas as formalidades de check-in deverão ser concluídas on-
line para reduzir o contato e o tempo na nossa receção. Adicionalmente, antes ou depois da chegada iremos 
recolher os contactos, sujeito a aprovação, e iremos inseri-los no Property Management System (Sistema de 
Gestão de Dados do Hotel) uma vez que esta informação poderá servir de apoio ao sistema de saúde pública no 
rastreamento de contactos. 
Informação ao Cliente: A informação disponibilizada no website da companhia, irá cobrir todas as medidas 
adotadas pelo hotel no que respeita a questões de segurança, saúde e sanitização, assim como os procedimentos 
operacionais para os restaurantes, room service, serviço de limpeza de quartos e lavandaria durante a era Covid-
19; será disponibilizada informação atualizada para clientes invisuais. Adicionalmente, será incluída informação 
acerca do que fazer no caso de clientes que desenvolvem sintomas durante a sua estadia ou nos 14 dias após a 
partida (nestes casos iremos proceder de acordo com as normas das autoridades locais). Iremos incluir informação 
no que respeita a evitar a utilização dos elevadores com pessoas com quem não se partilha quarto.  Os membros 
da equipa de Receção e Guest Services estarão devidamente treinados para assistir os clientes no que respeita a 
novas normas implementadas pelo hotel relacionadas com o Covid-19 e as mesmas estarão disponíveis para 
hóspedes invisuais.  
Lista de Contactos de Centros Médicos e de Saúde Pública: Uma lista completa de contactos de Locais de 
Saúde pública encontra-se disponível na receção. Adicionalmente, o departamento de Recursos Humanos e 
Segurança dispõe de contactos telefónicos das autoridades de saúde locais, hospitais e centros médicos, 
hospitais públicos e privados sempre que haja a possibilidade de um hóspede estar doente.  
Transporte de Hóspedes (aplicável apenas a fornecedores contratados; não aplicável a táxis, Bolt, Uber, etc) 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) para motoristas: Os nossos motoristas usarão equipamentos de 
proteção de acordo com as diretrizes de saúde locais; Orientações a serem aplicadas pela Administração. 

Desinfeção dos principais pontos de contato do veículo: As áreas tocadas com maior frequência no interior do 
veículo pelo passageiro serão desinfetadas a cada chegada, por exemplo maçanetas das portas (dentro / fora), 
fivela do cinto de segurança, apoios de braços, cabos de carregamento do dispositivo, friso da bagageira, etc. 

Desinfeção das mãos: Os nossos motoristas lavam as mãos antes e depois da desinfeção dos pontos principais, 
após deixar os hóspedes e depois de carregar/descarregar a bagagem. 

Desinfeção de Bagagem: Solicitaremos a aprovação dos hóspedes para desinfetar o exterior das bagagens 
(incluindo bagagem de mão) com agente antimicrobiano de qualidade médica, garantindo que a bagagem 
permanece fechada/selada; seremos cautelosos ao manusear malas feitas de pele/tecidos delicados. Caso um 
hóspede decline a desinfeção da bagagem, os nossos motoristas irão usar luvas para o manuseamento das 
mesmas. 
Conversas: Os nossos motoristas irão manter as conversas com os hóspedes a um nível mínimo. 

Manual de Instruções para Clientes: Forneceremos informações detalhadas, que cobrem todas as diretrizes 
adotadas pelo hotel quanto à segurança e higienização, além das normas operacionais para restaurantes, serviço 
de quarto, serviço de limpeza e lavandaria durante a era COVID-19.  

Ofertas para os clientes: Forneceremos toalhetes de mão higienizados, descartáveis e selados, além de toalhas 
molhadas descartáveis da Corinthia, bem como recipientes para o lixo. Removemos jornais e revistas e/ou outros 
artigos de acordo com as diretrizes de saúde locais. 

Entrada 

Verificação de temperatura: Onde estipulado pelas autoridades de saúde locais, serão feitas verificações 
obrigatórias de temperatura à entrada do hotel. Os nossos doormen usarão EPI conforme exigido pelas diretrizes 
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de saúde locais. Os membros da equipa de Receção e Guest Services estarão devidamente treinados para assistir 
os clientes no que respeita a questões relacionadas com o Covid-19 e cada hotel terá um responsável pela 
segurança e saúde no que respeita ao Covid-19. 
Desinfeção das mãos: Incentivamos a higienização obrigatória das mãos à chegada e encontram-se vários 
desinfetantes para as mãos disponíveis no hotel para uso dos hóspedes. 
Hóspedes febris: Os hóspedes que registarem uma temperatura superior a 37°C ou 98.6°F serão encaminhados 
para uma área de quarentena designada no hotel e serão aconselhados a procurar ajuda médica. Não 
aceitaremos hóspedes com sintomas de Covid-19.  
Desinfeção de Bagagem: Solicitaremos a aprovação dos hóspedes para desinfetar o exterior da bagagem 
(incluindo bagagem de mão), com agente antimicrobiano de qualidade médica, garantindo que a bagagem 
permaneça trancada/selada; seremos cautelosos ao manusear malas feitas de pele/tecidos delicados; os 
carrinhos de bagagem serão desinfetados regularmente. 
Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) ao hóspede à chegada: Forneceremos máscaras 
quando exigido pelas diretrizes de saúde locais, caso os hóspedes ainda não tenham as suas. 

Receção (Check-in /out), Concierge, Guest Services 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) para rececionistas e bagageiros: Onde estipulado pelas diretrizes 
das autoridades locais de saúde, os colaboradores usarão equipamentos de proteção. 

Distanciamento social: Os nossos colaboradores estarão atentos ao distanciamento social durante o check-in e 
alojamento dos hóspedes. 

Desinfeção das mãos: O suporte desinfetante sem toque para as mãos estará prontamente disponível para os 
hóspedes; O desinfetante para as mãos estará disponível para os colaboradores atrás do balcão de receção e 
guest services. 
Normas de saneamento do hotel: As diretrizes serão apresentadas na receção/guest services e exibidas na 
página inicial dos nossos sistemas de TV nos quartos (quando aplicável). 

Higienização do equipamento: As áreas tocadas com maior frequência serão desinfetadas regularmente, como 
por exemplo, telefones, cartão-chave, terminais de pagamento, canetas, balcão, entre outros, com toalhitas 
desinfetantes ou toalhas de papel descartáveis pulverizadas com agente antimicrobiano de qualidade médica. 
Interações sem toque: Serão encorajadas opções de pagamento sem toque e recibos por e-mail; os terminais 
de pagamento serão desinfetados antes e após cada transação. 

Cartões-chave: Desinfetaremos os cartões recolhidos com agente antimicrobiano de qualidade médica. 

Elevadores 

Distanciamento social: Será apresentada uma sinalização clara para evitar a superlotação nos elevadores. 

Saneamento: Vamos proceder à higienização de áreas de elevado contato, como por exemplo a cabine do 
elevador inteira, especialmente botões de operação, com agente antimicrobiano de qualidade médica. Será 
também assegurada uma adequada ventilação dos elevadores, de acordo com instruções do fabricante e 
regulamentos do edifício. 
Desinfeção das mãos: Um suporte desinfetante sem toque para as mãos estará disponível próximo aos 
elevadores. 
Quartos de Hóspedes 
Equipamento de Proteção Individual para Colaboradores dos Quartos: (EPI) Todos os colaboradores 
encarregados dos quartos usarão equipamentos de proteção conforme exigido pelas diretrizes de saúde locais. 
Os supervisores monitorarão o uso correto e substituição do EPI. 
Normas de saneamento do hotel: As nossas diretrizes de higiene serão apresentadas na página inicial do 
sistema de TV nos quartos de hóspedes (quando aplicável); também podem ser encontradas diretrizes impressas 
em todas as áreas públicas do hotel. 
Distância física: Teremos sinais para informar quanto às orientações de distância física, como exigido pelas 
autoridades de saúde locais. 

Serviço de Housekeeping: O nosso serviço de Housekeeping continuará duas vezes ao dia e os horários 
poderão ser flexíveis, a fim de minimizar a exposição de pessoa para pessoa. 
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Linha de Cama e Toalhas: As nossas roupas serão tratadas com extremo cuidado e serão lavadas a um mínimo 
de 70°C. 

Saneamento no quarto: As áreas tocadas com maior frequência serão desinfetadas regularmente, como por 
exemplo telefone, comando e as suas capas removíveis de silicone, puxadores de portas/janelas/guarda-roupas, 
assento da sanita/autoclismo, torneira, controlo de chuveiro, cafeteira, chaleira, interruptores, termostato, 
calçadeira, escova de roupas, secador de cabelo, porta do minibar, saca-rolhas, lista de convidados, menu de 
jantar no quarto, cofre, pega do mini-bar, etc .; Usaremos um conjunto novo e limpo de panos de microfibra para 
cada quarto, para evitar a contaminação cruzada. O gelo será fornecido sob pedido. 
Utensílios: Artigos de vidro, louça e talheres serão removidos dos quartos e limpos em máquinas de lavar louça 
eficientes, operando uma lavagem de 82°C. 

Aspiradores: Substituiremos os sacos de pó a cada quatro dias, independentemente de estarem cheios ou não. 

Recipiente do lixo: Desinfetaremos os recipientes com um agente de limpeza antimicrobiano apropriado. 

Ventilação: Cada vez que um quarto é limpo; garantiremos a sua ventilação. 

Carrinhos de housekeeping: Estes serão desinfetados no final de cada turno. 

Ofertas de cortesia aos clientes: Uma garrafa de desinfetante líquido para as mãos à base de álcool estará 
disponível como uma oferta na casa-de-banho; Máscaras cirúrgicas de uso único estão disponíveis mediante 
solicitação. 
Mobiliário de Interior: Limparemos periodicamente a vapor o mobiliário de interior. 

Áreas Públicas (lobby, espaços para eventos, instalações sanitárias, etc.) 

EPI para Colaboradores de Áreas Públicas: Os nossos colaboradores usarão equipamentos de proteção 
conforme exigido pelas diretrizes de saúde locais; os nossos supervisores monitorarão o uso adequado e a 
substituição de EPI. 

Normas de saneamento do hotel: Apresentaremos sinalização em áreas públicas para lembrar os nossos 
hóspedes e visitantes quanto ao distanciamento social, lavagem das mãos/higienização das mãos. 

Distanciamento social: Reorganizaremos os móveis de modo a permitir um distanciamento social adequado; 
Estabeleceremos um número máximo de pessoas aceitáveis em áreas públicas a qualquer momento no tempo. 
Saneamento: Limparemos todos os pontos de maior contato, como por exemplo telefones, carregadores de 
telefone, braços de cadeira, mesas, corrimãos, maçanetas, assento da sanita/autoclismo, fraldários. Também 
forneceremos desinfetantes para as mãos nas casas-de-banho e garantiremos a disponibilidade de lenços 
descartáveis  e recipientes do lixo em todas as áreas públicas. 
Instalações Sanitárias: Forneceremos uma alternativa descartável para secadores de mãos, por exemplo toalhas 
de papel. Desinfetaremos os recipientes do lixo, uma vez por dia. 

Mobiliário de Interior: Limparemos periodicamente a vapor o mobiliário de interior. 

Secadores de Cabelo: Onde exigido pelas autoridades de saúde locais, todos os secadores de cabelo instalados 
em áreas públicas, incluindo vestiários, serão removidos. 
Business Centre: Garantiremos que haja espaço suficiente entre as mesas de trabalho; também limitaremos o 
número de pessoas que usam as salas; será realizada uma desinfeção regular das mesas, cadeiras, equipamentos 
e outros pontos importantes de contato. Onde exigido pelas autoridades de saúde locais, aplicaremos o uso de 
máscaras faciais. 
Restaurantes (bar/lounge, restaurantes, sky lounge) 

EPI para colaboradores dos restaurantes: Os nossos colaboradores usarão equipamentos de proteção 
conforme exigido pelas diretrizes de saúde locais. 
Desinfeção das mãos: Serão disponibilizados desinfetantes para as mãos sem toque em todas as entradas de 
restaurantes e bares. 

Distanciamento Social à Entrada: Serão colocadas marcações discretas, mas visíveis no chão para manter o 
distanciamento social, como exigido pelas autoridades de saúde locais. Aconselharemos sobre o número máximo 
de pessoas aceitáveis no restaurante ou bar a qualquer momento. 
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Espaço de refeições com distanciamento social: Reduziremos o número de mesas para manter as normas de 
distanciamento social, como exigido pelas autoridades de saúde locais; Os colaboradores aplicarão o 
distanciamento apropriado. 

Atoalhados: As nossas toalhas de mesa continuarão a ser trocadas após a saída de cada cliente e as toalhas serão 
lavadas de acordo com nossos padrões de higiene (pelo menos 70º durante 25 minutos). 

Individuais: Os nossos individuais serão alterados e desinfetados com agente antimicrobiano de qualidade 
médica após a saída de cada cliente; Guardanapos de papel descartáveis podem ser fornecidos como uma 
alternativa; as mesas e os braços das cadeiras serão desinfetados regularmente. 
Estilo de serviço: Forneceremos um serviço 'À La Carte' exclusivo para pequeno-almoço, almoço, chá da tarde e 
jantar, a menos que os buffets self-service sejam permitidos pelas autoridades de saúde locais. O conceito “Grab 
& Go” estará disponível mediante pedido. 
Galheteiros: Removeremos os galheteiros, sal e pimenta, e quaisquer outros condimentos, por exemplo Tabasco, 
Ketchup, etc., mas estes poderão ser entregues pela equipa de colaboradores. 

Menus: Sempre que possível, evitaremos o uso de menus convencionais; Onde apropriado, consideraremos o 
sistema de QR code. 

Mobiliário de interior: Limparemos os móveis e os estofos a vapor regularmente. 

Segurança Alimentar / HACCP *: Continuaremos a seguir as melhores e mais rigorosas práticas de higiene em 
todas as áreas do hotel. * Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos. 

Ventilação: Ventilaremos todos os espaços do restaurante após cada período de refeição. 

Restaurantes de terceiros a operar no hotel: Os fornecedores devem cumprir as diretrizes emitidas pelas 
autoridades locais de saúde, bem como as diretrizes da Corinthia sobre o saneamento e higiene durante a era 
Covid-19. 
Bebidas: Cessaremos o uso de palhinhas/varetas/decorações não alimentares, a menos que se encontrem 
embalados individualmente. 
Talheres: Evitaremos pré-configurar as mesas com talheres e guardanapos; Usaremos guardanapos de papel em 
vez de linho, os quais serão colocados na mesa após o pedido ser feito. 
Verificação da temperatura: Onde exigido pelas autoridades de saúde locais, serão realizadas verificações 
obrigatórias de temperatura para os hóspedes na entrada; O host/ess ou a pessoa responsável que realizar as 
verificações usará EPI e nossa equipa de Front of the House será totalmente formada para ajudar os hóspedes 
com possíveis sintomas relacionados com Covid-19. Teremos medidas de segurança completas à mão para leitura 
dos hóspedes, bem como versões adequadas para hóspedes invisuais. 
Jantar no Quarto (se permitido pelos regulamentos locais de saúde) 

EPI para colaboradores: Os nossos colaboradores usarão equipamentos de proteção conforme exigido pelas 
diretrizes de saúde locais; 

Menu: Podemos reduzir os menus existentes; sempre que possível, carregaremos o menu no sistema de TV. Onde 
aplicável, consideraremos o sistema de QR code no quarto para acessar à versão em PDF do menu. 

Entrega/Recolha: Minimizaremos a exposição nos quartos o máximo possível ou disponibilizaremos a entrega 
sem contato aos hóspedes, deixando mesas/bandejas fora do quarto após tocar a campainha e anunciar a 
entrega; todos os produtos alimentares serão cobertos em circulação. 

Desinfeção das mãos: O saneamento obrigatório das mãos será aplicado antes/depois da entrega de cada 
pedido. 
Segurança Alimentar / HACCP: Continuaremos a seguir as melhores e mais rigorosas práticas de higiene em 
produtos como galheteiros de sal e pimenta, jarras de flores, caixas térmicas, bandejas, etc. Onde exigido pelas 
autoridades locais de saúde, guardanapos de papel descartáveis/forros de bandeja serão fornecidos em vez de 
guardanapos/forros de linho. 
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Eventos & Reuniões 

EPI para colaboradores e hostesses: Os nossos colaboradores usarão equipamentos de proteção conforme 
exigido pelas diretrizes de saúde locais. 
Desinfeção das mãos: Para o saneamento obrigatório das mãos, será colocado um dispensador de desinfetante 
sem contato para as mãos em frente das salas de reunião; o desinfetante para as mãos estará disponível para os 
colaboradores nas áreas do hotel reservadas a estes. 
Área de refeições com distanciamento social: Reduziremos a ocupação atendendo às normas de 
distanciamento social regulamentadas. 
Estilo de Serviço: Forneceremos exclusivamente alimentos e bebidas em porções individuais; com exceção nos 
casos em que as autoridades locais permitam buffets; Serão aplicadas medidas de distanciamento social, de 
acordo com as normas das autoridades de saúde locais; poderemos oferecer o serviço de “Grab & Go” mediante 
pedido. 
Tapetes de mesa: Continuaremos a utilizar os nossos tapetes de mesa em pele com individuais de papel 
descartáveis; substituiremos os individuais de papel no final de cada reunião. 

Saneamento da sala de reuniões: Desinfetaremos todos os principais pontos de maior contato, como telefones, 
projetores, comandos, maçanetas/armários, interruptores de luz, tampa para tomadas elétricas embutidas, braços 
das cadeiras, flip charts e marcadores, etc. 
Mobiliário de interior: Limparemos os móveis e os estofos a vapor regularmente. 

Resíduos: Forneceremos recipientes de lixo com forro plástico, o qual será esvaziado a cada intervalo e 
desinfetado após o final de cada reunião. 

Ventilação: Cada vez que uma sala é utilizada, garantiremos a sua ventilação, abrindo a(s) janela(s) sempre que 
possível. 
Spa & Bem-estar / ginásio / cacifos / piscinas 

EPI para colaboradores: Usaremos equipamentos de proteção conforme exigido pelas diretrizes de saúde 
locais e onde o cliente solicitar. 
Desinfeção das mãos: A higienização obrigatória das mãos será realizada com a ajuda do dispensador de 
desinfetante sem contato para as mãos, na entrada; o desinfetante para as mãos estará disponível para os 
colaboradores nas áreas do hotel reservadas a estes. 
Distanciamento social: Os nossos móveis e equipamentos para exercícios serão reorganizados de forma a 
permitir a devida distância social. Onde exigido por lei, estabeleceremos uma capacidade máxima de pessoas no 
ginásio e vestiários; Os hóspedes com sintomas de Covid-19 nos últimos 14 dias não serão admitidos na área de 
spa; Quando o distanciamento físico nos vestiários não for possível, os hóspedes serão encorajados a tomar 
banho e trocar de roupa no quarto. 
Desinfeção de móveis: Continuaremos a limpar e desinfetar extensivamente os móveis de forma regular; 
Desinfetaremos os recipientes de recolha de toalhas no final de cada dia. 

Saneamento: Continuaremos a desinfetar todos os principais pontos de maior contato, como por exemplo 
telefone, comandos, maçanetas da porta/armário, equipamento para exercícios, tapetes, sanitas e autoclismo, 
secadores de cabelo, torneiras, etc; esterilização de equipamentos de beleza em autoclave; Os cuidados com a 
piscina, sauna, banho turco e piso térmico estarão alinhados com os regulamentos das autoridades de saúde 
locais. 
Roupa e Toalhas de Camas de Massagem: A roupa usada será colocada em sacos de plástico transparentes e 
selados; seguiremos programas de lavagem profissionais (lavagem no mínimo a 70°C durante 25 minutos). 

Recipientes do Lixo: Serão desinfetados com regularidade no interior e exterior, com um produto 
antimicrobiano.  
Ventilação: Cada vez que uma sala é utilizada; será ventilada abrindo a(s) janela(s). 

SPA’s operados por terceiros (spa, wellness, hair and beauty): Os operadores externos devem cumprir com 
as diretrizes das autoridades locais assim como com as normas e expetativas da Corinthia para a operação dos 
Hotéis durante a era Covid-19; antes de abrir as instalações aos clientes, serão feitas descargas nas torneiras de 
água quente e fria de acordo com os regulamentos locais de saúde (Legionella). 
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BACK OF THE HOUSE 

Transporte de Colaboradores 

Verificação de temperatura: Aplicaremos obrigatoriamente verificações de temperatura aos colaboradores 
antes de embarcarem no autocarro/carrinha, nos casos em que o transporte é fornecido; Colaboradores com uma 
temperatura superior a 37°C ou 98.6°F, com/sem os sintomas serão enviados para casa; O transporte será 
operado com capacidade de apenas 50% para garantir o distanciamento social. 
Sintomas de COVID-19: Qualquer colaborador que sofra de dor de garganta, tosse seca, falta de ar, fadiga, 
vómito e/ou diarreia deverá regressar a casa e entrar em contato com o centro de saúde pública local. 

Entrada de Colaboradores 

Verificação de temperatura: Serão feitas verificações obrigatórias de temperatura a todos os colaboradores 
antes de entrarem nas instalações: O nosso vigilante irá usar máscara de proteção (FFRs) e utilizará um leitor digital 
de infravermelhos; seguiremos estritamente todas as normas de GDPR  
Colaboradores em Estado Febril: Os colaboradores que registem uma temperatura igual ou superior a 37°C ou 
98.6°F com ou sem sintomas adicionais, serão enviados para casa e ser-lhes-á solicitado que consultem as 
autoridades de saúde pública.  
Desinfeção das mãos: Os nossos colaboradores usarão desinfetante para as mãos antes e depois de entrarem 
ao serviço. 
Distanciamento social: Os nossos colaboradores serão sempre instruídos a aplicar as normas sobre distâncias 
sociais. 

Uniformes dos Colaboradores 

Equipamentos de Proteção Individual EPI: Os colaboradores receberão EPI conforme indicado pela Política da 
Empresa e/ou diretrizes das autoridades de saúde locais. 

Troca de fardas: Fardas limpas e desinfetadas (por exemplo, peças que tocam diretamente na pele, como 
camisas, blusas ou jaquetas/aventais de Chef) serão fornecidas a todos os colaboradores no início de cada turno. 
Fardas usadas: As fardas usadas dos colaboradores serão depositadas na lavandaria após cada turno. 

Distanciamento social: Serão colocadas marcas visíveis no chão para assegurar o distanciamento social durante 
a recolha e entrega de uniformes na lavandaria.  
Limpeza de sapatos: A sola dos sapatos será limpa e desinfetada com um agente de limpeza antimicrobiano, 
quando os colaboradores entram no prédio. 

Vestiários e Casas de Banho dos Colaboradores  

Distanciamento social: Organizaremos os turnos dos colaboradores para reforçar o distanciamento social entre 
os colegas e departamentos. 

Lavagem e higienização das mãos: Todos os nossos colegas foram aconselhados a reforçar a higiene das mãos, 
etiqueta de tosse e higiene respiratória; os nossos balneários serão totalmente desinfetados com um agente 
médico antimicrobiano. 
Lavatórios: Os lavatórios estarão totalmente equipados com os serviços necessários; água quente, sabonete 
líquido bactericida e toalhetes de papel.  

Gel à base de álcool: O gel à base de álcool será afixado em pontos estratégicos. Os dispensadores serão 
verificados regularmente para garantir que as recargas estão completas.  
Cartazes de higiene pessoal: Vamos expor cartazes em áreas visíveis, que apresentam diversos conselhos para 
lembrar os colaboradores de seguirem um rigoroso conjunto de normas quanto a tossir, lavar e desinfetar as 
mãos. 
Monitorização: Os vestiários dos nossos colaboradores serão monitorizados regularmente para garantir que os 
lavatórios se encontram funcionais e equipados, o álcool para desinfetar as mãos estará prontamente disponível, 
os caixotes do lixo serão esvaziados e a superlotação será evitada no início e no final dos turnos. 
Escritórios, Locais de Trabalho e Reuniões 
Gel à base de álcool: O gel à base de álcool será afixado em pontos estratégicos. 
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Distanciamento social: Vamos reorganizar os nossos escritórios de acordo com as normas de distância social. 

Principais pontos de elevado contato: As superfícies tocadas com frequência serão desinfetadas regularmente, 
por exemplo mesas e cadeiras, maçanetas, interruptores de luz, termostatos, telefones, teclado, ratos dos 
computadores, chaleira de água quente, impressora/copiadora/scanner, etc. 
Reuniões: Evitaremos as reuniões presenciais e usaremos sempre que possível vídeo conferência; se uma reunião 
se justificar, mudaremos móveis e cadeiras para garantir que haja um distanciamento social; garantiremos 
ventilação adequada, por exemplo porta/janela aberta se a reunião durar mais de 30 minutos; desinfetaremos os 
tampos das mesas e os braços das cadeiras após cada reunião e durante os intervalos, quando apropriado. 
Espaço de Refeições dos Colaboradores 

Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual para Colaboradores que Manuseiam Alimentos e 
Loiças: Os colaboradores que manuseiam alimentos e utensílios de cozinha irão usar equipamento de proteção 
de acordo com as normas das autoridades de saúde locais. 

Desinfeção das Mãos: Desinfeção obrigatória das mãos com a ajuda do dispensador de desinfetante sem 
contato para as mãos, colocado em todas as áreas de colaboradores. 

Distanciamento Social à Entrada e na Sala de Refeições: Iremos colocar marcas visíveis no chão para facilitar o 
distanciamento social.  
Tipo de Serviço: Os colaboradores serão atendidos por uma pessoa certificada responsável pelo Manuseamento 
da Comida; o self-service só estará disponível para chá, café e sumos; guardanapos descartáveis  

Pimenteiros e Saleiros: Serão retirados os saleiros e pimenteiros e quaisquer outros condimentos, ex.: Tabasco, 
Ketchup. 

Principais pontos de elevado contato: Todas as superfícies tocadas com frequência serão desinfetadas 
regularmente; superfícies incluindo mesas e cadeiras, dispensadores de bebidas self-service, máquinas de 
vending, micro-ondas, etc, serão limpas com um desinfetante médico antimicrobiano. 

Pasteurização/Desinfeção de Pratos, Copos, Talheres e Tabuleiros: Toda a loiça será lavada num ciclo de 
lavagem automático a 82°C. 

Segurança Alimentar/HACCP: Continuaremos a cumprir com as regras das boas práticas de higiene no front of 
the house e no back of the house.   

Ventilação: A sala de refeições dos colaboradores será devidamente ventilada antes e após a sua utilização.  

Entrega e Receção de Mercadorias 

Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI): Todos os colaboradores terão equipamento de 
proteção individual conforme indicação das Políticas da Companhia.  
Receção de Mercadorias: A nossa equipa de receção de mercadorias, continuará a seguir os mais rigorosos 
padrões de higienização das mãos, respiratórios e etiqueta ao tossir. 
Receção de Mercadorias: Garantiremos que todas as partes seguem o procedimento de “receção de 
mercadorias” de acordo com os padrões HACCP. 

Gel à base de álcool: Forneceremos higienizadores à base de álcool em pontos estratégicos para uso regular. 

Limpeza e saneamento: As nossas áreas de recolha de bens e de cargas e descargas serão limpas e desinfetadas 
em intervalos regulares. 

Limpeza de mercadorias e de carrinhos de carga: Reforçaremos a limpeza e desinfeção de todos os materiais 
usados na receção e transporte de mercadorias.  
Artigos em quarentena: Colocamos em quarentena bens e alimentos que entrem em contato com estes e 
registamos a data em que os recebemos, para depois de desinfetados serem armazenados; os produtos secos 
podem ser deixados entre 47 a 72 horas antes de serem levados para os armazéns. 
Produtos refrigerados e congelados: Todas as embalagens de alimentos serão higienizadas com um agente 
médico antimicrobiano de limpeza, antes de serem levadas para frigoríficos e/ou congeladores. 
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Fornecedores: Todos os nossos fornecedores farão as entregas conforme horários programados e não terão 
permissão para descarregar os seus produtos ao mesmo tempo; os fornecedores serão informados acerca das 
nossas normas e medidas adicionais a serem tomadas pelos seus colaboradores; a distância social deverá ser 
sempre cumprida. 

Recolha de lixo: A nossa recolha de lixo será programada para que não coincida com a entrega de roupas e 
alimentos. 

Elevadores de Serviço & Corredores de Serviço 

Saneamento: Higienizaremos os principais pontos de maior contato, por exemplo toda a cabine do elevador, 
especialmente botões, com toalhetes desinfetantes ou toalhas de papel descartáveis pulverizadas com 
desinfetante médico; iremos assegurar a ventilação adequada dentro do elevador, de acordo com as indicações 
do fabricante. 
Distanciamento social: Garantimos que as instruções de Higiene & Segurança, incluindo o número de 
colaboradores permitido na cabine de cada elevador de serviço, estejam afixadas dentro de cada elevador e 
sejam facilmente visíveis; sempre que possível iremos encorajar o uso das escadas. 

Desinfeção das mãos: O saneamento das mãos é obrigatório com a ajuda do dispensador de desinfetante sem 
toque para as mãos, colocado de forma destacada em todos os andares de serviço e de escritórios. 

Cozinha & Copa 

Saneamento: As nossas cozinhas operacionais continuarão a ser higienizadas em intervalos regulares, conforme 
determinado pelos horários de limpeza do hotel. 
Distanciamento social: As áreas de trabalho serão organizadas de forma a que os colegas não se encontrem 
frente a frente e possam manter uma distância social apropriada. 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI): Todos os nossos colaboradores usam máscaras, luvas, redes para 
o cabelo descartáveis e todos os outros equipamentos de segurança, conforme determinado pelas políticas 
baseadas no HACCP e em avaliações de risco de Saúde e Segurança.   

Revisão dos menus: Faremos uma revisão aos menus para incluir mais opções de alimentos cozinhados, em vez 
de alimentos crus; sempre que possível iremos incluir produtos sazonais e locais. 

Higienização de frutas e vegetais: A menos que seja proibido pela legislação nacional, garantimos uma limpeza 
adequada dos vegetais usando agentes desinfetantes aprovados. 

Máquinas de Lavar Pratos e Copos: Iremos garantir a boa manutenção dos nossos equipamentos; as máquinas 
de lavar pratos deverão fazer o programa de lavagem à temperatura de 60ºC e o enxaguamento a 82ºC (DIN 
10510 & 10512). As máquinas para lavar copos deverão fazer o programa de lavagem à temperatura de 55°C e o 
enxaguamento a 63°C (DIN10511); os nossos colaboradores usam luvas descartáveis para colocar a loiça suja na 
máquina e luvas novas para retirar a loiça lavada da mesma. 
Desinfeção de equipamentos, utensílios e ferramentas de alimentos: Continuamos a limpar e desinfetar os 
principais pontos de contato, por exemplo, equipamentos de alimentos e superfícies de contato com os 
alimentos, incluindo tábuas de corte conforme exigido pelo sistema HACCP. 
Esterilização de facas e utensílios: Estes instrumentos serão pasteurizados numa máquina de lavar louça a 82°C 
ou esterilizados usando uma autoclave, água a ferver ou métodos UV, de acordo com os nossos standards. 
Dispositivos e registos de monitorização: Implementaremos o uso de etiquetas térmicas para monitorizar a 
eficácia da máquina de lavar louça e da máquina de lavar copos; Manteremos registos para cada período de 
refeição em que o equipamento for utilizado. 
Limpeza do Chão 

Materiais de Limpeza: O nosso equipamento de limpeza será devidamente limpo e desinfetado no final de cada 
sessão de limpeza. Desinfetamos qualquer equipamento de limpeza feito de tecido ou qualquer material 
absorvente.   

Produtos de Limpeza Químicos: Utilizamos apenas produtos químicos de limpeza profissionais, aprovados pela 
Companhia. 
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Lavandaria & Serviço de Lavandaria aos Hóspedes 

Distanciamento social: As áreas de trabalho dos nossos colaboradores estão colocadas de forma a que os 
mesmos possam manter distâncias sociais apropriadas. 

EPI: Todos os nossos colaboradores usarão máscaras e luvas descartáveis ao tratar das roupas de cama ou roupas 
dos nossos hóspedes. 

Entrega/Recolha de Artigos dos Hóspedes: Reduziremos a exposição nos quartos de hóspedes, tanto quanto 
possível; todos os artigos de lavandaria serão cobertos durante a circulação; ao recolher/entregar artigos de 
hóspedes, os colaboradores usarão EPI em áreas públicas, conforme exigido pelas diretrizes de saúde locais. 
Programas de Lavagem: Seguiremos as diretrizes de manuseamento de roupas recomendadas pelo fabricante 
e usaremos exclusivamente programas de lavagem profissionais designados (pelo menos 70°C por pelo menos 
25 minutos) para obter as melhores práticas. 
Sacos de Lavandaria: Quando solicitado pelas autoridades de saúde locais, substituiremos os nossos sacos de 
lavandaria de tecido por sacos descartáveis.  
Cuidados Clínicos com os Colaboradores (quando aplicável)  

Saúde: Continuaremos a encorajar os nossos colaboradores a efetuarem check-ups com regularidade; dentro 
das premissas do hotel, onde for possível, teremos um posto de saúde bem equipado;  
Formação para o Uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI): Iremos dar formação à Equipa de 
Segurança para manusear e usar EPI descartável para o caso de terem de evacuar um potencial caso suspeito. 
Verificações de Temperatura: Aplicaremos obrigatoriamente verificações de temperatura aos nossos 
colaboradores durante os seus turnos.  
Engenharia/Manutenção:  

Renovação do Ar: Iremos manter a renovação do ar no edifício de hora a hora, de acordo com as normas das 
autoridades de saúde locais; asseguramos que os filtros do ar-condicionado são limpos com regularidade, de 
acordo com as instruções do fabricante. 

Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI): Os nossos colaboradores usarão máscaras e luvas 
descartáveis quando estiverem a efetuar a limpeza e manutenção dos sistemas de ventilação e limpeza dos filtros.  

Níveis de Humidade: Manteremos os níveis de humidade no edifício a 30% (ou mais). 

Manutenção de Registos: Sendo um Hotel, elaboramos documentos de manutenção e testes relacionados com 
análise química e testes de microbiologia das águas e providenciamos registos de manutenção e procedimentos 
operacionais para máquinas de lavar loiça, equipamento de lavandaria e manutenção do ar-condicionado.  

Formação:  

Formação Avançada: Com o apoio do “Learn & Development” (L&D), FLHSS levaremos a cabo uma formação 
aprofundada com os Diretores Departamentais e “Operational Coaches” acerca dos nossos standards de higiene 
com o foco em particular numa adequada limpeza e desinfeção de mãos; etiqueta de tosse; higiene respiratória, 
distanciamento social; o regresso ao trabalho das nossas equipas foi planeado de acordo com as normas da União 
Europeia “para um regresso seguro ao ambiente de  trabalho”. 
Procedimentos Relacionados com o COVID-19: Todos os nossos colaboradores estarão devidamente 
informados acerca dos procedimentos operacionais relacionados com o COVID-19; incluindo o uso de EPI e o 
protocolo para ligar com casos suspeitos de COVID-19.  
Equipa de Controlo de Infeção: A nossa equipa especializada será de novo treinada em todos os procedimentos 
de Prevenção da Propagação de Infeção (PPI) incluindo COVID-19. 
Governantas: As nossas governantas serão treinadas em novos e mais desenvolvidos procedimentos de limpeza. 

Equipa de Limpezas: As nossas empregadas de limpeza serão treinadas em como usar de forma correta e como 
armazenar os produtos químicos, em especial os utilizados para o SARS e CoV-2. 
Bem-Estar dos Colaboradores: Continuaremos a cuidar dos nossos colaboradores e o seu bem-estar é da maior 
importância para nós. Teremos em consideração como cada colaborador foi afetado pelo isolamento e em que 
medida as mudanças causadas pela pandemia os poderão ter afetado.  
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Procedimentos Operacionais Internos: Todos os nossos procedimentos operacionais internos, foram 
atualizados com a informação refletida neste documento, combinados com as normas das autoridades de saúde 
locais.  
Fogo, Vida, Saúde e Segurança:  

Empreiteiros: Os empreiteiros só serão admitidos nas nossas instalações se estiverem a usar Equipamento de 
Proteção Individual recomendado pelas autoridades de saúde locais. As nossas equipas adotarão o 
distanciamento social quando os estiverem a acompanhar.   

Quartos de Primeiros Socorros: Ao prestar primeiros socorros, os nossos socorristas usarão máscaras e luvas; as 
luvas serão descartadas após a utilização e a cadeira será desinfetada com um desinfetante médico antes e depois 
da prestação dos primeiros socorros.  

 


