
Estamos Felizes
para recebê-los

novamente!

Receber vocês com
segurança é a nossa

principal preocupação
no momento.



Prezados Hóspedes, receber vocês em nossa Pousada sempre foi um exercício 
contínuo de empatia. Sensíveis a prioridade atual frente à pandemia, 
buscamos readequar alguns procedimentos e atividades para oferecer uma 
experiência diferenciada, com segurança e conforto nesse “novo normal”. 

A hospitalidade continuará sendo a mesma de sempre, porém novos 
cuidados foram estabelecidos para proporcionar a segurança. 

A seguir estão algumas informações das boas práticas adotadas pela 
Pousada Caeira baseadas e atualizadas nas orientações da Anvisa, Ministério 
da Saúde, do Turismo e Protocolo do Município de Cairu.

“oferecer uma
experiência diferenciada”

Guia Informativo para hóspedes



Durante a pandemia nossa pousada funcionará com no máximo 50% da 
capacidade total, priorizando o distanciamento social;

O uso da máscara em nossas áreas comuns é obrigatório para
colaboradores e hóspedes, garantindo uma maior segurança para todos; 

Os hóspedes podem efetuar a compra de máscaras na nossa recepção
se precisarem; 

Instalamos dispensers de álcool 70% nas áreas sociais e de serviços;  

As áreas comuns de convivência de hóspedes foram reorganizadas a 
fim de evitar aglomerações, mantendo o distanciamento recomendado;

Nessa fase inicial, utilizaremos os apartamentos situados em todos os 
blocos, pois a arquitetura da Pousada Caeira possui uma ampla área 
verde, permitindo que os hóspedes saiam do seu apartamento para o 
jardim sem passar por áreas fechadas, e tenham acesso as áreas de 
lazer mantendo o distanciamento social. 

NOVAS DIRETRIZES OPERACIONAIS



A praticidade está na palma da sua mãos! 

Além do check-in online, estará disponível através do
nosso WhatsApp 75 99198-1692 serviços como: 

- informações pontos turísticos
- informações de transportes e voos
- programação da pousada
- visualização prévia da sua conta

Seu check-in deverá ser feito de
forma antecipada e online para

otimizar o atendimento presencial

 RECEPÇÃO DOS CLIENTES



 Temperatura corporal a cima de 37.8°;
Tosse seca ou produtiva;

Dor de garganta;
Congestão nasal;

Falta de ar;
Coriza;

Respeite a demarcação feita em toda a área social da pousada que garante o 
distanciamento entre os hóspedes; 

Será realizada medição de temperatura dos hóspedes no check-in e durante sua 
estada; 

A qualquer momento da estada, se o hóspede apresentar sintomas gripais ele será 
direcionado ao bloco de isolamento da pousada e aguardará atendimento da 
secretaria de saúde, conforme o protocolo do município.



Adequamos e intensificamos a periodicidade dos nossos procedimentos para 
atender protocolos rigorosos de higiene, limpeza e biossegurança de 
apartamentos, áreas sociais e de lazer.

 GOVERNANÇA

Serviços de arrumação dos apartamentos 
durante a estada, serão realizados sem a 

presença do hóspede no ambiente,
devendo ser agendado através

do WhatsApp: 75 99198-1692.

SERVIÇOS NOS APARTAMENTOS:



SERVIÇOS NOS APARTAMENTOS:

• Nesse período de pandemia, nosso frigobar não estará abastecido na 
chegada de nossos hóspedes a Pousada, mas todos os itens poderão 
ser solicitados através do WhatsApp da recepção.

• A fim de preservar a segurança dos nossos hóspedes e colaboradores, 
todos os produtos de consumo (bebidas e alimentos), passam por um 
prévio processo de desinfecção. 

• A limpeza seguirá a normatização do protocolo em duas etapas, 
sendo elas: um colaborador fará a retirada do enxoval e outro fará a 
limpeza.

• Nosso enxoval é higienizado em lavandeira própria, com produtos 
específicos para lavanderia industrial onde os equipamentos que 
atingem até 180 graus de temperatura.

• A limpeza completa do apartamento e substituição de todo enxoval 
procederá conforme o protocolo do município, a cada dois (02) dias. 



CAFÉ DA MANHÃ E RESTAURANTE 

MANUTENÇÃO

Será enviado via WhatsApp o nosso menu do café da manhã. 
Mesas e cadeiras foram realocadas e possuem o devido distanciamento. 
Café da manhã será servido das 07h30min às 10h30min. 

Restaurante e piscina estão abertos ao público.
Serviço a la carte funciona das 12:00h às 22:00h.
O restaurante e piscina segue o protocolo estabelecido para áreas de alimentação.

Nossos serviços de manutenção preventiva e corretiva serão realizados adotando as melhores práticas 
recomendadas pela ANVISA e normas técnicas brasileiras, respeitando as novas recomendações de 
distanciamento para nossos clientes e colaboradores;

Nossas ações de planejamento, manutenção, operação e controle (PMOC) dos sistemas de ar condicionado 
serão mantidas e intensificadas atendendo a todas as novas recomendações definidas nas legislações vigentes 
dos órgãos competentes.



Nossa equipe está treinada e ciente de todos os protocolos que devem ser 
adotados; 

Uso obrigatório de EPIs fornecidos pela empresa em todo contato com 
clientes;

Toda a equipe será monitorada e colaboradores afastados em caso de 
suspeita de contaminação pelo COVID-19;

O fefeitório foi adequado dentro das normas, para garantir a segurança 
adicional aos nossos colaboradores.

STAFF

Monitoramento de 
temperatura na entrada e 

saída de colaboradores



Seguir corretamente nossos
protocolos e recomendações garante

a saúde e segurança de todos!
Muito obrigado!


