
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.

Em hospedagens superiores a 07 noites, solicitaremos a troca
do apartamento para devida higienização e manutenção
Removemos temporariamente jornais, revistas e livros das áreas comuns, bem como, objetos decorativos das unidades para
evitar infecções cruzadas

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.

De acordo com Plano de Reabertura Gradual da Economia do município de São
Sebastião as praias estão liberadas para atividades esportivas individuais,
sendo vedada a colocação de cadeiras e guarda-sol.

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!!

INFORMAT IVO

CORONAVÍRUS


