
NOSSOS SERVIÇOS PARA 
PROTEÇÃO DA COVID

NOVOS TEMPOS EXIGEM NOVAS 
ATITUDES E NOVOS HÁBITOS!

NOS PREOCUPAMOS!



A PANDEMIA ABRANDOU MAS NECESSITAMOS 
SEMPRE DE MANTER SEMPRE OS CUIDADOS!

 Se estiver engripado ou com alergia (causando rinite por exemplo), use a 
máscara.

 Se tossir ou espirrar proteja com os braços ou use um lenço.

 Se tiver febre ou outros sintomas característicos da COVID procure um posto 
de saúde ou faça um teste.

 Evite aglomerações

 Sempre que possível continue desinfectando as mãos com álcool gel 70º ou 
lavando com água e sabão.

 Nos buffets desinfecte as mãos e use as luvas descartáveis.

 A vacina é a melhor proteção. Tenha no mínimo 2 vacinas e porte consigo o 
certificado (pode ser digital).



O NOSSO HOTEL
 O Hotel Laguna Blu está totalmente empenhado em 

receber nossos hóspedes com a maior segurança 
garantindo seu bem estar assim como o das nossas 
equipes!

 O nosso Hotel tem o compromisso de seguir as diretrizes 
do Ministério do Turismo de maneira a honrar o Selo 
Turismo Responsável

 Neste contexto adotamos todas as regras e protocolos 
preconizados pela OMS, Ministério do Turismo e 
organismos de classe como a ABIH com o Reforço das 
medidas de higiene e limpeza e de Procedimentos e 
treinamentos aperfeiçoados de Boas Práticas de 
Manipulação de Alimentos



MAIS PROTEÇÃO DE TODOS

 Proporcionamos a medição da temperatura a todos os hóspedes 
se for necessário e medimos a temperatura dos colaboradores 
na entrada no Hotel.

 Obrigatoriedade de vacinação a todos os colaboradores que 
receberam treinamento especifico.

 Instalamos barreiras de acrílico na Recepção e Restaurante.

 Existem vários dispensadores de álcool gel (totens)nas diversas 
áreas do hotel assim como temos disponíveis para aquisição 
diversos insumos como máscaras e álcool gel.

 Instalamos lixeiras específicas para itens que possam ter risco 
biológico como luvas, lenços de papel e outros.




