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1. Enquadramento

Bem-vindo ao Canadiano - Urban Nature Hotel!

Reabrimos com mais conforto para uma experiência inesquecível em São Miguel
e aguardamos de braços abertos pelo seu regresso!
Atentos às necessidades dos nossos clientes desenvolvemos um protocolo interno
com medidas adicionais de higiene e segurança para que se sinta seguro e protegido
e para proteção da nossa equipa. Poderá consultar neste manual as principais medidas
e, caso pretenda, consultar informação adicional disponível no nosso website:
www.hotelcanadiano.com.

Seguro e Protegido em 5 passos:

Uso de Máscara e Distância de Segurança
O uso de máscara é obrigatório nas áreas públicas do Hotel. 
Todos os trabalhadores estão munidos de equipamentos de proteção individual durante o
desempenho das suas funções. A higienização regular das mãos é recomendada assim como
a manutenção da distância de segurança de 2 metros.

Selo Clean&Safe
Canadiano | Urban Nature Hotel compromete-se a seguir todas orientações emanadas
pela autoridade regional de Saúde e DGS, sendo subscritor do Selo Clean&Safe, desenvolvido
pelo Turismo de Portugal.
Faremos tudo para que se sinta seguro como se estivesse em sua casa.

Serviço personalizado
Disponibilizamos o serviço de room service sempre que desejar.  Pode fazer as suas refeições
no conforto do seu quarto e assim evita aglomerados. A escolha é sua.

Compromisso e Responsabilidade
Todos os hóspedes têm ao seu dispor informação detalhada sobre os Protocolos de Segurança
implementados. A assinatura de um termo de responsabilidade e declaração responsabiliza-o
dar conhecimento de qualquer sintoma ou suspeição. Garantimos a proteção dos dados.

Rigor a 360º
Mantemos um cumprimento rigoroso do plano de higienização das instalações.
A nossa equipa recebe formação frequente nas melhores práticas ao nível da segurança alimentar,
serviço de limpeza e housekeeping e manutenção. Fazemos uma escolha criteriosa dos nossos
parceiros e fornecedores, de forma a assegurar a sua segurança e proteção. 
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2. Medidas gerais a implementar pelo Hotel

2.1. Plano de Contingência

 2.1.1. Procedimento em caso de suspeita de contágio
• Na presença de um caso suspeito, estão de�nidas zonas de isolamento especí�cas;
• O caso suspeito será encaminhado para a zona de isolamento por um elemento da equipa do Hotel
devidamente protegido com os EPI’s necessários (com máscara FFP2 preferencialmente uma vez que
dispõe de maior proteção para o utilizador);
• A zona de isolamento está equipada com um kit que contém máscaras, termómetro corporal,
bebidas e snacks. Poderão ainda ser disponibilizados medicamentos anti-in�amatórios;
• O Hotel fará o imediato contacto com as autoridades de saúde para que se proceda ao
despiste da COVID-19; 
• O caso suspeito �cará isolado até indicação das autoridades de saúde;
• Todas as medidas de segurança serão tomadas na gestão de casos suspeitos e/ou con�rmados,
existindo um protocolo interno para estas situações;
• Procederemos e à imediata desinfeção de todas as áreas por onde possam ter passado os
casos suspeitos.

2.2 Selo Clean&Safe
Cumprimos as medidas exigidas para a obtenção do Selo de Segurança criado pelo
Turismo de Portugal, o selo Clean&Safe. Pode consultar mais informação no nosso website.

2.3. Comunicação ao Cliente
Disponibilizamos aos nossos clientes, informação detalhada sobre as medidas implementadas e
sobre as recomendações em vigor. Ao longo do edifício, as recomendações estão sinalizadas.

2.4 Formação do Staff
Realizámos formação nos novos procedimentos operacionais para toda a equipa, o que incluiu
a simulação/treino de situações antes da reabertura do Hotel.

2.5. Proteção de Dados
A privacidade dos nossos clientes é assegurada através da adoção das mais recentes diretivas
da Comissão Nacional da Proteção de Dados (CNPD), que em resumo são: 
 Registo de dados de saúde dos nossos clientes: em caso algum guardaremos o registo dos seus
dados de saúde. Ex. A medição de temperaturas à entrada não será registada, servindo apenas
como despiste.

2.6. Contactos Autoridade Regional Saúde

Linha Saúde Açores

 808 24 60 24
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3. Receção

3.1. Check in
• No momento do check in os clientes serão convidados a assinar um termo de responsabilidade em
que se comprometem a informar de possíveis sintomas;
• Será medida a temperatura corporal a todos os clientes que façam check in; 
• Os nossos clientes deverão cumprir escrupulosamente com as regras de utilização de máscara,
etiqueta respiratória e distanciamento social de 2 m emanadas pela Direção Regional de Saúde,
de forma a contribuir para um ambiente mais saudável e seguro.
• O balcão da receção será higienizado frequentemente;
• Durante o check in informamo-lo de todas as medidas adicionais implementadas no Hotel: serviço
de Whatsapp, pequeno-almoço no quarto, reservas de restaurante e Room Service;
• Estará disponível gel desinfetante e toalhitas de solução alcoólica.

3.2. Check out
• Encorajamos o pagamento com cartão em vez de dinheiro;
• Os nossos terminais de multibanco são desinfetados após cada utilização;
• Adotámos o envio de faturas por email (desta forma protegemos também o ambiente);
• As medidas de segurança mantêm-se, tal como no check in.

3.3. Reservas
• Adotámos a nossa estrutura tarifária para, em tempos de incerteza, lhe dar mais �exibilidade;
• A nossa equipa de reservas está preparada para responder a qualquer dúvida adicional relativa
às medidas adotadas pelo Hotel;
• Para sua segurança, solicitaremos que nos diga a hora aproximada de chegada.

3.4. Grupos
• A capacidade das nossas salas foi revista, de forma a garantir o distanciamento de segurança;
• Incentivamos que as refeições sejam feitas por turnos, evitando os aglomerados;
• O check-in e check-out de grupos é faseado, evitando a aglomeração de pessoas na receção;

3.5. Bagagem 
No Hotel Canadiano garantimos que: 
• O colaborador irá medir a temperatura corporal dos clientes à entrada do Hotel, despistando
possíveis infeções;
• Recomendamos aos colaboradores a desinfeção obrigatória das mãos antes e depois de levar
a bagagem do cliente, aliando o cuidado de não encostar bagagem ao corpo/farda.
• O bagageiro continuará a ter os devidos cuidados ao levar as suas malas até à porta do quarto.
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4. Housekeeping

4.1. Limpeza diária do quarto
• Todos os colaboradores utilizam máscara de proteção;
• EPI’s recomendados pela Direção Regional de Saúde para mudança de atoalhados e limpeza: 
Máscara e proteção ocular (ou viseira); 
Luvas de Nitrilo; 
Proteção da farda de trabalho por bata impermeável.
calçado exclusivo para a atividade laboral (interior do hotel).
• Os quartos são arejados naturalmente e com ar condicionado a cada limpeza;
• Não existe cruzamento de material têxtil entre quartos;
• Toda a roupa de quarto é lavada a temperaturas superiores a 60ºC; 
• Retirámos o excesso de almofadas;
• Protegemos os pontos de maior contacto com uma película descartável  Terminais de Pagamento
automático, etc. – que é substituída entre reservas;
• Desinfetamos maçanetas interruptores e outros pontos de maior contacto com maior frequência;
• Evitamos manusear os seus objetos;
• Antes da sua chegada, o quarto manteve-se livre durante 24 horas;
• A limpeza dos quartos, após o check-out, está dividida em 3 momentos diferentes: 
 1. Limpeza e desinfeção 
 2. Três horas de arejamento natural
  3. Colocação de roupas novas 
• Retirámos todo o estacionário dos quartos;
• Retirámos o conteúdo do mini-bar – no entanto, caso pretenda, poderá requisitar que ele seja abastecido;
• Todo o material de cafetaria disponível no quarto é substituído a cada reserva (chávenas, colheres, copos);
• Trocamos os resguardos de colchão e almofadas a cada reserva;
• Todos os quartos são sempre inspecionados pela governanta antes do seu check-in, garantindo
assim o cumprimento de todas estas medidas e a sua segurança;

4.2. Limpeza áreas públicas

• Diariamente desinfetamos (com frequência) todas as áreas comuns.
• Os horários das limpezas estão disponíveis para que os possa consultar;
• Seguimos todas as normas de limpeza de superfícies recomendadas pela Direção Geral de Saúde
e Organização Mundial de Saúde.

4.3. Serviço de Lavandaria

• Todos os colaboradores que realizem tarefas de limpeza e mudança de roupa nos quartos vão estar
equipados com os EPI’S mencionados anteriormente;
• Ao remover a roupa da cama e atoalhados: 
• Não agitar a roupa de cama; 
• Retirar a roupa, fazendo um “embrulho”; 
• Não encostar a roupa de cama ao corpo; 
• Transportar as roupas e colocar imediatamente na máquina de lavar;

• Se a roupa não puder ser lavada a quente, será lavada na máquina a temperatura entre 30-40ºC
e a um ciclo de desinfeção �nal na máquina, com um desinfetante apropriado a este tipo de roupa
e compatibilidade com a máquina. 
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5. Comidas e Bebidas

5.1. Medidas gerais
• Todos os nossos colaboradores utilizam máscara de proteção;
• O nosso restaurante está a funcionar mediante reserva e com slots de horários;
• A capacidade máxima do nosso restaurante e bar foi adaptada, de forma a evitar aglomerados;
• À chegada, os nossos clientes terão de desinfetar as mãos;
• Garantimos o distanciamento de 2 metros entre clientes que se encontram em mesas distintas;
• Digitalizámos os nossos menus, que se encontram disponíveis através da leitura do QR Code,
para que não evitar contacto direto com os mesmos;
• O set-up da mesa só é feito após a sua chegada;
• Os nossos colaboradores lavam constantemente as mãos e trocam de luvas frequentemente;
• Desinfetamos toda a loiça e talheres após lavagem a altas temperaturas;
• Disponibilizamos os horários das limpezas, para que os possa consultar; 
• Seguimos todas as normas de limpeza de superfícies recomendadas pela Direção Geral de Saúde
e Organização Mundial de Saúde.

5.2. Serviço 
  5.2.1. Pequeno-almoço
• Todas as refeições, incluindo o pequeno-almoço, requerem reserva antecipada;
• Todos os alimentos adicionais à carta e que estejam expostos, estarão devidamente
protegidos e em doses individuais;
• O horário de pequeno-almoço está dividido em slots para que não haja aglomeração
de clientes nem �las de espera;
• Sumos e cafés serão servidos exclusivamente pelo nosso staff;
• Disponibilizamos o pequeno-almoço no quarto;

  5.2.2. Almoço/Jantar
• Para o serviço de almoço/jantar é obrigatória reserva antecipada;
• Digitalizámos os nossos menus em suporte físico e digital, que se encontram
disponíveis através da leitura do QR Code (para que não tenha de os manusear);

• Temos menus locais/regionais que apoiam os produtores e a economia local;

  5.2.3. Room service
• Abolimos a taxa de serviço (consulte as condições);
• O colaborador que lhe levar a comida estará de luvas e máscara e não entrará no quarto,
para evitar o contacto direto;
• Todo o material é devidamente desinfetado;

 5.2.4. Serviço de Bar
• Os nossos colaboradores utilizam máscara e luvas de proteção;
• A capacidade do bar foi adaptada para garantir a segurança do espaço;
• O balcão, mesas e cadeiras são higienizados frequentemente;
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5.3. Cozinha
• Tornámos o nosso menu ainda mais regional;
• Apoiamos os produtores e a economia local;
• Todos os membros da nossa equipa trabalham de máscara e luvas;
• Os nossos colaboradores seguem normas rígidas de higiene especí�cas para o
trabalho em cozinha;
• Aumentámos a frequência com que realizamos limpezas à cozinha e registamo-las;
• Não há cruzamento entre estações de preparação, evitando assim a possibilidade
de existir contaminação cruzada;
• Desinfetamos todos os alimentos, com produtos adequados, que não são cozinhados
antes da sua preparação;
• Todos os produtos que nos chegam dos fornecedores são desinfetados;
• Os nossos fornecedores são de con�ança e aplicam as normas de segurança e higiene
que consideramos necessárias.

6. Atividades e Serviços

6.1. Experiências
• Selecionámos experiências que asseguram o distanciamento social;
• Disponibilizámos o menu de experiências online.

6.2. Parceiros recomendados
• Trabalhamos apenas com parceiros que garantam as regras de segurança e higiene que
consideramos adequadas.

7. Manutenção
• Cumprimos diariamente o nosso plano de manutenção preventiva;
• Limpamos com regularidade todos os �ltros de ar condicionado;
• Aplicamos uma solução alcoólica em todas as superfícies;
• Sugerimos sempre a utilização de ventilação natural em detrimento do A/C;
• Caso haja necessidade de realizar manutenção dentro dos quartos, esta apenas será feita
quando os clientes não estiverem presentes;
• Os colaboradores utilizam equipamentos de proteção individual sempre que estão em
zonas públicas ou dentro de um quarto;
• Após qualquer reparação, toda a zona é devidamente desinfetada.

Dada a dinâmica característica da situação presente, é importante comunicar a possibilidade
de atualização e adaptação destes procedimentos para que continuemos a garantir o seu
conforto e segurança no nosso hotel.
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Rua do Contador, 24-A

9500-050 Ponta Delgada

São Miguel, Açores - Portugal

www.hotelcanadiano.com

Contacte-nos:

T:  +351 296 287 421

book@hotelcanadiano.com


