
VIDAGO PALACE
HOTEL

A SUA SEGURANÇA É A NOSSA MAIOR PRIORIDADE

MEDIDAS PARA ASSEGURAR A SAÚDE E
SEGURANÇA DOS NOSSOS HÓSPEDES E

COLABORADORES

COVID-19

Para mais informações contactar reservations@vidagopalace.com ou +351 276 990
920 ou visite o nosso website: www.vidagopalace.com

Parque de Vidago * Apartado 16 * 5425-307 VIDAGO * Portugal



Toda a equipa do hotel tem formação sobre todos os procedimentos de higiene e
segurança adotados para a Covid-19;

A partir do dia 10 de Julho de 2021, após reunião de Conselho de Ministros foram
decididas novas medidas relativas ao acesso a estabelecimentos turísticos. É necessário
apresentar o “Certificado Digital COVID da UE” válido ou teste negativo em todo o
território continental, independentemente do nível de risco de cada concelho.

Para estes fins são admitidos os seguintes testes:

– Teste PCR, realizado nas 72 horas anteriores à sua apresentação;

– Teste de antigénio com relatório laboratorial, realizado nas 48 horas anteriores à
sua apresentação;

– Teste rápido de antigénio na modalidade de autoteste, realizado nas 24 horas
anteriores à sua apresentação na presença de um profissional de saúde ou da área
farmacêutica que certifique a sua realização e o seu resultado;

- Teste rápido de antigénio na modalidade de autoteste, realizado no momento, à
porta do estabelecimento, sob supervisão de um responsável do Hotel;

Dispomos no Hotel de testes rápidos na modalidade de autoteste e preparamos uma
área de testagem, para que faça o seu autoteste com todas as condições de higiene
e segurança. As crianças menores de 12 anos não têm de realizar testes.

NOVAS MEDIDAS DE SEGURANÇA RELATIVAS AO ACESSO DE

ESTABELECIMENTOS TURISTICOS E RESTAURANTES:



O veículo será desinnfectado entre cada utilização;
Antes de entrar no carro o hóspede, deverá colocar a sua máscara e terá à sua
disposição um dispensador de alcoól gel.
A ocupação do veículo estará em conformidade com as diretrizes estabelecidas
pelo Governo.

TRANSFERS / TRANSPORTE DE HÓSPEDES

GERAL

É obrigatório o uso de máscara em todos os espaços públicos e facilidades do
hotel;
A bagagem do hóspede é desinfetada à chegada (zonas de toque frequente);
A nossa equipa adotará o distânciamento social necessário, cumprindo as
recomendações da DGS;
Existem dispensadores de álcool gel em todas as áreas públicas e sinalética
informativa;
Sempre que o solicitem, os hóspedes serão devidamente esclarecidos acerca de
todos os procedimentos de limpeza e higienização das áreas comuns e das
medidas de segurança em vigor no hotel. Está também disponível para consulta o
protocolo interno para a Covid-19, no site e na receção do hotel;
Poderá consultar previamente o extrato da sua estadia, na da TV do seu quarto;
Será incentivado o pagamento através de meios eletrónicos em detrimento do
pagamento em numerário. Desaconselhamos a entrega do cartão do cliente ao
colaborador;
Dispomos de kits de higienização individuais (com máscara e álcool gel) e autoteste
para venda;
Todos os espaços do hotel (restauantes, bares, spa...) estarão limitados à
capacidade máxima de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Governo;

  

Serão criadas áreas sinalizadas para proceder ao check-in e ao check-out;
No momento de check-in será apenas permitida a presença de 01 pessoa por
família, que deverá trazer todos os documentos de identificação para agilizar este
processo;
Será efetuada a limpeza e desinfeção das superficies de contacto frequente dos
balcões de atendimento, bem como dos utensílios de uso partilhado
(esferográficas, cartões-chave, etc.), com uma solução adequada, após o
atendimento de cada cliente;

  

NA RECEÇÃO



LIMPEZA

Sempre que o solicitem, os hóspedes serão devidamente esclarecidos acerca de
todos os procedimentos de limpeza e higienização das áreas comuns e das
medidas de segurança em vigor no hotel. Está também disponível para consulta o
protocolo interno para a Covid-19, no site e na receção do hotel;
Os botões dos elevadores serão desinfetados regularmente;
A limpeza e desinfeção dos quartos irá decorrer de acordo com o protocolo
interno, seguindo todas as recmendações da DGS
Os quartos serão devidamente desinfetados após cada partida e o quarto
permanecerá 24H sem ser ocupado.

NOS BARES E RESTAURANTES
De forma a garantir o distanciamento social, o número máximo de pessoas por
reserva é limitado à capacidade definida e as reservas para todos os nossos
restaurantes são fortemente recomendadas;
Os menus de todos os restaurantes e bares são disponibilizados através de um QR
Code, para consultar no seu telemóvel;
Buffet de pequeno-almoço em segurança: 

Obrigatoriedade do uso de máscara, que apenas poderá ser retirada
quando o hóspede estiver sentado. Deve ser recolocada sempre que se
levantar da mesa para se servir novamente;
O hotel disponibiliza luvas para que o cliente se possa servir em
segurança;
É obrigatória a higienização das mãos antes de a luva ser colocada; 

PISCINA INTERIOR E EXTERIOR

O acesso às facilidades do spa, requer marcação prévia. O tempo limite de
utilização é de 30 minutos por hóspede;
As espreguiçadeiras serão higienizadas após cada utilização;
Serão higienizadas as torneiras do chuveiro, e qualquer outro quipamento
utilizado pelos hóspedes, com regularidade;
As Toalhas serão facultadas na receção do Spa;



GOLFE

Existem áreas designadas de entrada e saída;
Recomenda-se a reserva antecipada de tee times;
Evitar o acumular de formações nos Tees e evitar a partilha de material
de golfe;
Os buggies serão levados e desinfectados após cada utilização;

SPA E GINÁSIO
É necessário apresentar certificado de vacinação, caso não esteja
hospedado;
As marcações deverão ser agendadas no SPA garantindo o
distanciamento social entre clientes;
Na reserva do seu tratamento, deverá informar nos, com um máximo de
72h antes o seguinte questionário:

Todas as salas de tratamento e equipamentos serão desinfetados, após
todo e qualquer tratamento, sendo ainda promovida a rotatividade da sua
utilização;
É obrigatória medição da temperatura corporal à chegada à receção do
Spa;

a) Relativamente à presença nos últimos 14 dias de quadro
respiratório agudo com tosse (de novo ou agravamento da tosse
habitual), e/ou febre (temperatura ≥ 38,0ºC), e/ou dispneia/dificuldade
respiratória. Podem também ser considerados, mediante juízo clínico
adequado, outros sintomas sugestivos de COVID 19 tais como, dores
musculares generalizadas, cefaleias (dores de cabeça), fraqueza,
odinofagia, e com menor frequência, náuseas/vómitos e diarreias;


