
Hotel Porto Santo & SPA – Campo de Baixo – Porto Santo 

Plano de contingência do COVID 19 

Para o Hotel Porto Santo & SPA, cumprir com as normas de segurança e de 

bem-estar para com os nossos hóspedes e colaboradores, sempre foi uma das 

nossas prioridades. Actualmente esta nova realidade do COVID-19, estamos a 

aprimorar todos os nossos procedimentos para melhor garantir os 

procedimentos de segurança e limpeza do nosso staff e dos nossos hóspedes. 

O Hotel Porto Santo & SPA, está a adoptar as recomendações da Organização 

Mundial de Saúde, bem como as orientações das entidades de saúde e 

segurança da Região Autónoma da Madeira, aplicando as normas sugeridas de 

CLEAN & SAFE. 

O Selo de compromisso do Turismo de Portugal – SAFE & CLEAN, vem reforçar 

o nosso compromisso de todas as recomendações e procedimentos a adoptar.

O Nosso principal objectivo é implementar todas estas recomendações, para 

que todos os que trabalham na nossa unidade hoteleira e todos os nossos 

hóspedes mantenham-se com saúde e na máxima segurança, desejando que a 

experiência no Hotel Porto Santo & SPA continue cada vez mais sendo um 

destino de férias, saúde e bem-estar. 

OneExperience, CARE & SAFE 
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Medidas internas de segurança e prevenção 

Chegada ao Hotel/Transporte 

 OS clientes que se desloquem por transporte próprio, devem contatar o hotel a fim de

verificar a disponibilidade e possível reserva do parque de estacionamento.

 O parque de estacionamento do hotel terá a ocupação reduzida a 50%.

Hall/Entrada 

 O distanciamento social é obrigatório, mantendo uma distância social de 2 metros.

 Na entrada do hotel terá um kit de desinfecção das mãos.

 É disponibilizado se necessário, um kit(luvas e mascara) antes do check-in.

 As malas dos clientes serão desinfectadas.

Balcão de receção/Check-In 

 O distanciamento social deverá ser respeitado.

 Os colaboradores do hotel estarão protegidos com mascara e luvas.

 O balcão da receção está separado em check-in/out e atendimento geral a clientes.

 O balção terá gel desinfectante bem como tolhas descartáveis.

 Iremos privilegiar o pré-check-in, a fim de minimizar todos os procedimentos.

 Todos os hóspedes terão de preencher um questionário epidemiológico sugerido pela DGS.

 Será efetuada a limpeza e desinfecção das superfícies de contato do balcão de check-in

após cada atendimento.

 Será disponibilizado a todos os clientes no check-in, todos os procedimentos internos

referente aos serviços e aos procedimentos de Clean & Safe.

 Todos os serviços do hotel, deverão ser pagos na receção, privilegiando os meios

electrónicos.

Quartos 

 A limpeza dos quartos terá de obedecer a vários procedimentos, de forma a garantir a

correta. higienização e desinfeção, este serviço é coordenado pela governanta.

 Toda informação dos procedimentos será devidamente comunicada aos hóspedes.

 Estará disponível uma escala de serviço, com um horário de limpeza dos quartos, com

informação previa ao hóspedes, afim de estes não estarem no quarto aquando da

limpeza/desinfecção.

 Teremos disponível um kit EPI por hóspede(máscara, luvas e gel).

 Após cada check-out, os nossos quartos serão higienizados com produtos anticépticos
adequados, bem com utilização de lapadas UV.

 Dentro do possível iremos distribuir os clientes pelos quartos de
forma intercalada, tentando manter o máximo distanciamento possível.

 Dentro do possível não haver ocupação de quartos no mesmo dia,

mantendo um intervalo de 24h ente cada ocupação.



Hotel Porto Santo & SPA – Campo de Baixo – Porto Santo 

RESTAURANTE 

 A capacidade do nosso restaurante estará limitada, mantendo um distanciamento entre as

mesas de cerca de 2 metros.

 Criaremos turnos para as refeições, afim de respeitar as recomendações do número

máximo por cada turno.

 Os hóspedes só poderão entrar no restaurante, após autorização do responsável da sala.

 Disponibilizamos gel desinfectante à entrada da sala.

 Os colaboradores do restaurante deverão manter uma distância social.

 Utilização obrigatória do kit EPI pelos colaboradores: Máscaras e luvas.

 No Serviço de refeições iremos utilizar guardanapos de papel.

 Serão privilegiadas as opções dos menus à lá carte e no caso de não ser possível, os

colaboradores do hotel irão servir os hóspedes no balcão do buffet.

 Os clientes que não desejarem descolocar-se à sala do pequeno-almoço, serão

disponibilizados outras opções.

BARES 

 Reorganizar a distribuição das mesas e cadeiras, mantendo o espaçamento de cerca de 2mt

 O Serviço de bar será efetuado “serviço à mesa”.

 A cada utilização, as mesas e cadeiras utilizadas serão desinfetadas.

 Os balções e utensílios serão lavados e desinfetados a cada utilização.

 Os colaboradores do bar deverão manter uma distância social com os hóspedes.

 Utilização obrigatória pelos colaboradores de máscaras e luvas.

SPA, CIRCUITOS DE AGÚAS, GINASIO 

 Estas áreas encontram-se encerradas até definição pelas autoridades de saúde da RAM.

SALA DE ESTAR / SALÃO 

 Será reduzida a 50% da capacidade instalada e reorganizada para esta capacidade.

 Plano de limpeza, com a frequência a cada hora nas superfícies de maior contato (mesas,

cadeiras, livros, etc), após utilização pelos hóspedes.
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ÁREAS 

 As áreas públicas serão devidamente desinfectadas e higienizadas, nomeadamente mesas,

cadeiras, portas, puxadores, torneiras do WC (publicas), etc.

 Manteremos sempre que possíveis as janelas abertas da Sala, bar e restaurante, para

melhor arejamento.

 O WC público terá solução de desinfeção de mãos das mãos e tolhas de papel.

CHECK-OUT 

 As medidas distanciamento social e higienização serão adoptadas as mesmas medidas

aplicadas ao check-in.

 Iremos promover o envio da conta corrente e faturas por meio electrónico.

 Solicitaremos que todos os pagamentos sejam efetuados de uma única vez e por meio de

cartão electrónico.

 A cada pagamento o terminal de pagamento será desinfectado.

 Os hóspedes em Check-Out deveram aguardar pela saída ou transfer, na sala de estar ou

na esplanada do hotel.

Notas Finais 

 Será disponibilizado informação à chegada dos hóspedes de todos os procedimentos

internos.

 Horários de funcionamento dos bares e do restaurante com as regras das refeições e

respetivos turnos.

 Informação da ocupação máxima dos diversos serviços do hotel.

 Folhetos disponibilizados pela DGS ou SRS24 Madeira.

 Organigrama dos procedimentos em caso de suspeita do COVID-19 – Hóspedes e

Colaboradores.


