
BEM VINDO, NOVAMENTE!!

É importante que saiba que sua segurança é o que mais importa nesse momento e por isso que estamos adotando aqui, na 
Pousada Villa Camboa, os protocolos de segurança  em higiene indicados pelas OMS, ANVISA e ABNT para a reabertura gradual 
de nossas atividades para que nosso reencontro ser marcado com dias de descanso e relaxamento.

Será obrigatório o uso de máscara por todos nossos colaboradores e terceirizados; 

Será exigido também o uso de máscaras por parte de hóspedes, caso não possuam,
disponibilizaremos as máscaras e iremos acrescentar o valor a sua conta
Testes de temperatura poderão ser aplicados nos hóspedes com certa frequência ao longo da estada.

Tudo isso para garantir que seus dias aqui possam ser de tranquilidade para
curtir toda a diversão com segurança e para aqueles hóspedes que relatarem algum sintoma suspeito para COVID-19, ou no  
momento da aferição de temperatura, apresentar-se acima de 37,5 graus centígrados, indicaremos o posto de saúde mais 
próximo para que se dirija e receba os devidos cuidados médicos  Nesse período de pandemia, nosso frigobar não estará 
abastecido, mas os itens de sua preferência poderão ser solicitados no momento do check-in.
 Disponibilizaremos nas áreas comuns álcool em gel 70% (setenta por cento) para uso de clientes, hóspedes e colaboradores; 
Para evitar o contato a arrumação do quarto não será realizada ao longo da hospedagem inferiores a três diárias mas vamos 
deixar kits disponíveis com roupas de cama, toalhas e amenities, todos devidamente higienizados e ensacados.

O uso da piscina está autorizado, seguindo as recomendações de distanciamento entre grupos familiares.
Excepcionalmente, os banheiros das áreas comuns não funcionarão, deverá ser feito o uso exclusivo da sua suíte.

Seguindo as orientações da Secretaria Municipal de Saúde e em razão da Pandemia provocada pela COVID 19 e visando evitar a possibilidade de 
contaminação cruzada a Pousada esta disponibilizado 01(uma) cadeira de praia para cada hospede que será deixada na suíte.
O hóspede ficará responsável em levar a cadeira para a praia e retorna-la a sua suíte, e para seu conforto dispomos de dois pontos com chuveirão para 
enxague e retirada da areia da cadeira antes de retorna-la a suíte. Um guarda sol por suíte será montado na praia por nossos colaboradores. 
Solicitamos que a cadeira seja deixada na suíte em seu check-out

Nesse momento, seguindo as recomendações do Comite Gestor da Secretaria de da Saúde, alguns de nossos espaços poderão 
estar fechados.

Horário de check-out:
deverá ser feito um agendamento prévio para que não haja aglomeração na
recepção.

Aproveitem sua estada!!
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