
GUIA CLEAN & SAFE

O nosso hotel cumpre todos os 
requisitos do selo Clean & Safe.

 � Housekeeping
• Os quartos são rigorosamente desinfetados e verifi-

cados antes do check-in pelo Departamento de Qual-
idade;

• Os quartos e zonas comuns são arejados regular-
mente;

• As zonas comuns são limpas e desinfetadas diaria-
mente;

• As casas de banho comuns e os elevadores são lim-
pas e desinfetadas, no mínimo, 2 vezes por dias;

• Será reforçada a desinfeção de todas as zonas de uti-
lização mais frequente e comuns;

• As roupas de cama e atoalhados são lavadas a 60° C;
• O nosso staff de Housekeeping cumpre todas as 

recomendações de higiene definidas pela DGS e 
transpostas para o nosso plano de contingência;

• A limpeza do quarto só será efetuada mediante a co-
locação da sinalética “Por favor, arrumar o quarto!” 
durante o período das 9h00 às 17h00.

 � Piscina Interior e Exterior
• Todas as piscinas seguem as recomendações da 

DGS, poderá consultar todas as normas junto das 
mesmas ou na receção;

• Para usufruir da piscina interior é OBRIGATÓRIO faz-
er reserva na receção.

 � Mini Bar
• Caso deseje os nossos produtos de Mini Bar solicite 

na receção o nosso pack.

 � Fornecedores
• Selecionamos os melhores fornecedores;
• As entregas nas nossas instalações são feitas de 

modo seguro e higiénico pelo Departamento de 
Qualidade;

• Os nossos fornecedores cumprem as recomendações 
da DGS.
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� Sintomas
• Febre;
• Tosse;
• Difi culdade respiratória.

Caso apresente algum destes sintomas comuni-
que-nos ligando do seu quarto o nº 9 (receção) e não 
saia do seu quarto até novas indicações.

� Previna-se
• Mantenha uma distância de segurança de pelo menos 

um metro, devendo esta distância ser pelo menos dois 
metros em ambientes fechados;

• Lave e/ou desinfete as mãos regularmente (dispomos 
de vários dispensadores com solução desinfetante);

• Use a máscara;
• Tussa ou espirre para um lenço descartável ou para a 

prega do cotovelo. Desinfete as mãos de seguida;
• Não toque nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as 

mãos antes e depois;
• Não partilhe comida, utensílios, copos e toalhas;
• Acione os caixotes do lixo com o pedal de pé.

� Os nossos colaboradores cumprem rig-
orosamente as seguintes medidas preven-
tivas
• Diariamente é feita a medição da temperatura corpo-

ral e registo de sintomas;
• Uso de máscara e luvas por parte de todos os colab-

oradores;
• Lavagem e desinfeção das mãos regularmente (dispo-

mos de várias unidades de desinfetante pelas diversas 
secções);

• Cumprimento do plano de contingência do Grupo Mi-
ramar;

• Desinfeção constante das superfícies e objetos de uti-
lização comum (balcões, interruptores de luz e eleva-
dores, puxadores, maçanetas etc.);

• Limpeza e desinfeção cuidada de todos os espaços do 
nosso hotel segundo as recomendações da DGS;

• Limpeza e controlo dos níveis de cloro da nossa piscina 
interior de modo a garantir a segurança na utilização 
da mesma;

• O nosso restaurante e bar mantém as suas regras de 
segurança alimentar já existentes ainda mais reforça-
das.

Os nossos colaboradores tiveram formação sobre to-
das as medidas preventivas e sobre o Plano de Con-
tingência do Grupo Miramar.

Para sua segurança...

� Na Receção
• É feita a medição da temperatura corporal do cliente 

ao check-in; 
• Entrega de uma máscara ao check-in;
• Entrega deste folheto informativo ao check-in;
• Desinfeção de utensílios e superfícies entre clientes;
• Disponibilização para consulta do Plano de contingên-

cia do Grupo Miramar.

� No Pequeno Almoço
• O pequeno almoço é servido no restaurante, caso pre-

tenda no quarto acresce a taxa de room service de 5€;
• Caso seja intolerante ou alérgico a algum alimento in-

forme a receção;

• Os utensílios, equipamentos e superfícies são desin-
fetados regularmente;

• A preparação e o manuseamento de alimentos é 
feita de forma segura e higiénica.

Caso o pequeno almoço seja servido...

� Na Sala de Pequenos Almoços
• Recomendada a desinfeção das mãos à entrada e 

saída da sala; 
• As mesas estão distanciadas;
• Os produtos desejados são entregues nas mesas;
• Damos preferência a produtos unidoses.

� Em Buff et na Sala de Pequenos Almoços
• O nosso colaborador é que serve o cliente, mediante 

solicitação dos produtos pretendidos;
• O cliente não se pode servir diretamente do buff et;
• Existem marcas a respeitar de distanciamento do 

buff et.

� Restaurante e Bar
• Recomendada a desinfeção das mãos à entrada e 

saída;
•  As mesas estão distanciadas;
•  As nossas cartas são desinfetadas após cada uti-

lização;
• Os utensílios, equipamentos e superfícies são desin-

fetados regularmente;
• A preparação e o manuseamento de alimentos é 

feita de forma segura e higiénica.

� Restaurante, caso seja Serviço em Modo 
Buff et
• O nosso colaborador é que serve o cliente, mediante 

solicitação dos produtos pretendidos;
• O cliente não se pode servir diretamente do buff et;
• Existem marcas a respeitar de distanciamento do 

buff et.


