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Bem-vindos ao hotel Morabeza

Novas medidas de Higiene e Segurança

Receção
• Garantimos que todas as chaves são cuidadosamente desinfetados antes de as entregar. 
• Será  convidado a manter uma distância de segurança, tanto do balcão como dos outros hóspedes. 
• O balção da receção é desinfetado frequentemente. 

Caros Clientes, 

Considerando o cenário atual, o hotel Morabeza tem vindo a preparar-se ativamente para o periodo pós-covid. 
As novas políticas adotadas pelo hotel cumprem rigorosos padrões de segurança e higiene, os protocolos e os 
procedimentos de controlo de limpeza e desinfeção estão de acordo com as normas descritas pela Organização 
Mundial de Saúde ( OMS) e pelas autoridades locais para empreendimentos turísticos.  

Todas as medidas de higiene e segurança que implementamos têm como principal objetivo a sua proteção e a 
dos nossos colaboradores. 

Neste documento poderá consultar as principais medidas de segurança e higiene instituídas no hotel e, caso 
necessite de alguma outra informação complementar, não hesite em contatar-nos.  

Medidas Gerais
• Disponibilizamos dispensadores de desinfetante para as mãos em todas as principais entradas de todas 

as áreas comuns do hotel. 
• Convidamos os nossos hóspedes a seguirem as recomendações que estão visíveis em vários locais do 

Hotel. 
• O distanciamento social deve ser respeitado, com marcações no chão em locais estratégicos. 
• Recomendamos o cumprimento das regras de etiqueta respiratória, utilização das màscaras faciais 

(disponiveis na receção) quando o distanciamento social não pode ser adequadamente mantido e 
desinfeção das mãos com regularidade. 

• Aumentamos a frequência de limpeza em todos os pontos de contato de todas as areas do hotel. 
• Temos um médico disponivel on-call. 

A nossa equipa
• Todos os elementos da nossa equipa respeitam, entre si, as normas de distanciamento social e 

procedimentos relativo á higiene pessoal. 
• Todos os colaboradores medem a temperatura corporal diariamente, à chegada ao Hotel. 
• Realizámos formação aos novos procedimentos operacionais para todas as equipas antes da reabertura 

do Hotel. 
• A nossa equipa respeita a etiqueta de higienização das mãos, lavando-as correta e frequentemente. 

Serviço de Transfer
• Os nossos serviços de transporte seguem medidas de precaução reforçadas. 
• O veículo limpo e desinfetado antes de cada viagem. 
• O distanciamento social deve ser mantido entre os assentos e o uso das máscaras é obrigatório.  
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Check-out
• Disponibilizaremos a fatura por email se assim o desejar. Desta forma protegemos também o ambiente. 
• Sugerimos que os pagamentos sejam feitos com cartão em vez de dinheiro. 

Cozinha
• Todos os membros da nossa equipa trabalham de máscara e luvas. 
• Os colaboradores seguem normas rígidas de higiene específicas para o trabalho na cozinha.  
• Aumentámos a frequência com que realizamos limpezas à cozinha e registamo-las. 
• Desinfetamos todos os alimentos que não são cozinhados antes da sua preparação. 

Check-in
• A nossa equipa de bagageiros procede à desinfeção da sua bagagem, e continuará a ter os devidos 

cuidados ao levar as suas malas até á porta do quarto. 
• É  medida a sua temperatura corporal. 
• Solicitaremos que assine um termo de responsabilidade em que se comprometa a informar de possíveis 

sintomas. 
• Sempre que possivel não atribuímos quartos consecutivos. 

Quarto
• Antes da sua chegada, o seu quarto é rigorosamente limpo e desinfetado, seguindo todas as normas de 

limpeza recomendadas pela Direção Geral de Saúde e a Organização Mundial de Saúde. 
• A limpeza do seu quarto é feita diáriamente, a não ser que nos informe o contrário. 
• Evitamos manipular os seus objetos. 
• Toda a roupa de quarto é lavada a temperaturas superiores a 60°C. 
• Recomendamos que dê preferência á ventilação natural em vez do Ar Condicionado.  

Restaurantes e Bares
• Ao entrar no restaurante ou bar é convidado a desinfetar as mãos. 
• Toda a nossa equipa utiliza máscara de proteção e desinfeta as mãos frequentemente, de modo a 

garantir a segurança de todos. 
• Para evitar aglomerados, a capacidade dos nossos restaurantes e bares foi reduzida, o que permite o 

cumprimento das normas de distanciamento social, garantindo a distância de 1,5 metros entre as mesas. 
• Os balcões dos bares são higienizadas frequentemente. 
• As mesas e as cadeiras são higienizadas depois de cada utilização. 
• Os nossos menus se encontram disponíveis através da leitura do QR Code e também em quadro de 

ardósia, para que não tenha de os manusear. 
• O pequeno almoço é servido “à la carta”, a nossa seleção de pães, bolos, sumos de frutas e cereais 

serão servidos exclusivamente pela nossa equipa. 
• O set-up da mesa só é feito depois da sua chegada. 
• Toda a loiça e talheres são lavados a altas temperaturas. 
• Respeitamos todas as diretrizes de limpeza de superfícies recomendadas pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS). 
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Massagem

Piscinas & Praia

Desporto & Lazer
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• Limitamos a ocupação da piscina. 
• As nossas espreguiçadeiras são higienizadas e desinfetadas diáriamente. 
• O espaçamento entre as espreguiçadeiras foi aumentado para manter o distanciamento social. 

• As  massagistas  trabalham com máscara protetora. 
• Os protocolos de segurança são seguidos rigorosamente para garantir as máximas condições de higiene 

dentro da sala de massagem. 

Obs: Documento actualizado em 25/01/21  

• Limitámos a ocupação do ginásio e da sala de jogos. 
• A limpeza e desinfeção dos equipamentos é feita com mais frequência. 
• O ginásio e a sala de jogos são arejados naturalmente. 
• Pedimos aos clientes para limpar os equipamentos antes e depois da utilização. 
• Para a sua segurança, o espaço entre os equipamentos foi aumentado. 
• O uso de toalhas dentro do ginásio é obrigatório. 
• Certas atividades tais como voleibol, tiro ao arco e aulas de dança estão suspensas.  

Estamos certos de que, com estes ajustes, se sentirá seguro para poder usufruir ao máximo do nosso hotel e da 
sua estadia.  

A sua segurança é a nossa principal preocupação ! 
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 TESTE PCR ou ANTIGÈNIO

Prezado Cliente,

Afim de facilitar o teste PCR ou ANTIGÈNIO, obrigatório para a sua viagem de regresso, 
sugerimos o seguinte serviço:
72 horas antes da sua partida, um médico estará no nosso centro de enfermagem ás 10.00 hrs para 
fazer a colheita da secreção respiratória.
O resultado do seu teste estará disponível na receção antes da sua partida.

Se estiver interessado em usufruir este serviço, agradecemos dirigir-se á receção e fazer a sua inscrição 
até 4 dias antes da data da sua partida.
No ato da inscrição o valor total do teste deve ser pago em dinheiro.
PCR Test : 90€ (9.924 cve) per person
ANTIGEN Test: 30€ (3.300 cve) per person

No dia da recolha da secreção respiratória, deverá fazer acompanhar-se pela cópia do seu passaporte.

Desejamos uma agradável estadia


