


Este protocolo tem o objetivo de te mostrar tudo o que nós 
fizemos para tornar sua estada conosco segura e agradável.  

Fomos a primeira rede de hotéis do Brasil a receber o selo de 
Turismo Responsável e conseguimos isso porque o nosso 

sucesso está em ver você feliz e seguro.



Nós sabemos que uma das suas maiores preocupações 
agora, ao se hospedar em qualquer lugar, é a segurança. 

É por isso que vamos listar aqui, algumas das medidas que 
tomamos para te receber, garantir sua segurança e 
bem-estar. 

SEJA BEM-VINDO (A)
DE VOLTA. ESTÁVAMOS
COM SAUDADE!



CUIDADO
COM OS
APARTAMENTOS



Todos os equipamentos que são
usados com frequência como, 
controles remotos, interruptores 
puxadores e etc são desinfectados 
com álcool 70%

Todos os quartos passam por uma
limpeza com ultravioleta para 
garantir a desinfecção total e  
garantir sua segurança.

A cada check-out, todas as roupas 
de cama e banho são trocadas. Os 
novos itens vêm lacrados 
diretamente da lavanderia, onde 
são lavados a 60°C.



NOSSOS
COLABORADORES
Todos os funcionários da área de 
limpeza e atendimento ao público 
passaram por treinamentos de 
adaptação pós-pandemia além de 
estarem sempre usando todo o EPI 
necessário para garantir a sua 
segurança 
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RESTAURANTES
Os restaurantes dos hotéis da Hplus 
adotaram rigorosamente as 
recomendações de segurança da 
Organização Mundial da Saúde. 
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Todas as mesas tem uma 
distância mínima de 2 metros 

umas das outras

Os alimentos são tampados ou 
embalados para garantir a sua 

segurança.

Os restaurantes tem sinalizações 
espalhadas por todo o pátio 

orientando os hóspedes a sempre 
usar máscara e respeitar as 

distâncias seguras

Todos os colaboradores são 
devidamente equipados e 
treinados para te garantir o 

máximo de segurança.

Agora você pode solicitar ao garçom/garçonete 
que monte seu café da manhã com produtos 
embalados individualmente para levar para o 
apartamento, caso não se sinta seguro em se 

alimentar no restaurante.

GRAB AND GO!
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ÁREA DE
EVENTOS
Nossas áreas de eventos também respeitam 
todas as orientações de segurança e saúde. 
Com funcionários treinados e distâncias 
seguras, nossas salas são o melhor lugar 
para a sua reunião.
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Nossas recepções tem acrílicos para 
proteção de todos durante a 
comunicação entre o hóspede e o 
recepcionista além de tapetes 
sanitizantes para higienização dos 
calçados

Além disso, implantamos o sistema de 
check-in on-line. Dessa forma você só 
precisa passar na recepção para pegar 
sua chave.

RECEPÇÃO

WEB CHECK-IN



01

ACADEMIAS
Para a segurança de todos, nossas academias só 
podem ser acessadas por pessoas que:

Estejam usando máscara
Tenham marcado previamente seu horário
Não tenham nenhum sintoma de doenças contagiosas

Além disso, há um número limitado de pessoas 
utilizando a academia ao mesmo tempo. A 
permanência dos usuários se limita a 1 hora de uso dos 
equipamentos para que todos possam fazer seus 
exercícios com segurança.

Produtos desinfectantes estão disponíveis em locais 
estratégicos das academias



Caso tenha alguma dúvida, ficaremos felizes 
em esclarecer tudo para você por meio do 

email contato@hplus.com.br

Se
gu

im
os

 as
 recomendações de biossegurança do Ministério do Turis

m
o

A GENTE
SE IMPORTA
H O S P E D A G E M  S E G U R A



Obrigado pela atenção!


