
Manual de boas práticas



Estamos cheios de saudade e aguardando você para dias incríveis no resort. 
Porém, todos sabemos que precisamos ter alguns cuidados especiais neste 
momento. Estivemos ocupados planejando e reorganizando nosso espaço, 

para abrir as portas com a máxima segurança, tanto para você e sua família, 
quanto para a equipe Vivaz. 

Mais do que importante, conhecer e seguir as regras abaixo é uma 
demonstração de respeito e carinho com o próximo. 



É obrigatório neste momento o uso de máscaras de proteção facial em 
todos os ambientes sociais. 

MÁSCARA

Não esqueça de trazer máscaras 
suficientes para toda a família.

Use Máscara, por você e pelo próximo.



TEMPERATURA

Caso alguém apresente febre (temperatura acima de 37.5°) ou outros 
sintomas, como tosse constante, por exemplo, será recomendada a 

remarcação de sua hospedagem.

Estamos fazendo a medição da temperatura
individual de cada hóspede.



CHEGADA
Estamos priorizando o check-in online, enviado com antecedência 

ao hóspede, ou através do QR code disponível na recepção.

Na entrada do resort temos tapetes sanitizantes com substância 
à base de cloro, para higienização dos sapatos, e totens com 

dispenser de álcool em gel 70%, para higienização das mãos, que 
devem obrigatoriamente ser utilizados ao entrar.

Segurança e cuidado desde o check-in.



RECEPÇÃO
As interações na recepção estão respeitando um distanciamento 

mínimo de 2 metros do balcão de atendimento, devidamente 
demarcado, e as regras de distanciamento entre as pessoas 

também devem ser observadas, evitando aglomerações.

Os carrinhos de carregamento de malas estão sendo esterilizados
a cada utilização e, para a sua segurança, a sala de bagagens possui 

desinfecção com ozônio. 

Respeite as interações na recepção.



TEMPO DE
UTILIZAÇÃO DO 
APARTAMENTO

Após higienizado com todos os procedimentos e produtos de alto 
desempenho devidamente certificados, recebe o selo de

Safe and Clean.

O apartamento recebe um novo check-in
apenas depois de 72h do último check out.



DISTANCIAMENTO
Todos os setores foram reorganizados para seguir 

os distanciamentos indicados.

Em todas as áreas comuns do resort, deve-se observar também o 
distanciamento entre as famílias, devendo haver interação apenas se 

houver um consenso comum.

É importante ter em mente que o distanciamento social neste 
momento é essencial e devemos respeitar a opinião, o espaço e os 

limites individuais de cada um.



RESTAURANTES
Os restaurantes estão todos abertos, funcionando com ocupação 
reduzida, seguindo o distanciamento mínimo entre as mesas e a 

higienização completa. 

Aproveite uma boa experiência gastronômica.



SERVIÇO DE 
QUARTO

Possuímos opção de serviço no apartamento, cobrado à parte, 
caso o hóspede deseje. Para a diversão das famílias estamos 
priorizando as atividades ao ar livre, explorando a ampla área 

de lazer, o complexo esportivo e a natureza preservada do 
resort, sempre seguindo as orientações de higiene e segurança 

necessárias neste momento.

Mais conforto em serviços personalizados.



ÁREAS COMUNS
E SERVIÇOS 

Todos os colaboradores do resort passaram por treinamento e, além 
de seguirem todas as normas com máximo rigor, podem auxiliar os 

hóspedes caso tenham alguma dúvida.

Estamos realizando a medição de temperatura individual de cada 
colaborador no início do turno de trabalho e toda equipe do hotel está 
obrigatoriamente utilizando os EPI’s necessários, incluindo máscaras 

e luvas.

O álcool em gel 70% está disponível também em todas as áreas 
restritas do resort, para todas as equipes, e a esterilização dos 

equipamentos e materiais de serviço é realizada antes e depois de 
cada turno. 

Todo o conforto de um resort, com a segurança
que você precisa.



LAZER E
RECREAÇÃO 

Temos uma natureza deslumbrante em nosso resort.

Aproveitando esse privilégio, decidimos priorizar as 
atividades ao ar livre, explorar a ampla estrutura de 

esportes, lazer e trilhas ecológicas.

São opções para todos os gostos e idades, sempre seguindo 
as orientações de higiene e segurança indicadas pela OMS.



ATITUDES DE 
RESPONSABILIDADE

E CARINHO 

Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos 
com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. 

Quando cada um faz a sua parte, todos ficam bem.

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou 
com o braço, e não com as mãos.

Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas 
Ao tocar, antes lave sempre as mãos como já indicado.

Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros 
de qualquer pessoa tossindo ou espirrando.



Adote um comportamento amigável sem contato físico.

Se estiver doente, evite contato físico com outras 
pessoas e fique em casa até melhorar. Faça sua parte! 
A cooperação de hóspedes e equipe é essencial neste 
momento.

Você deve ajudar coletivamente, seguindo na íntegra 
as medidas descritas aqui, e também individualmente, 
seguindo todas as recomendações do Ministério da 
Saúde para uma prevenção pessoal, como segue:
coronavirus.saude.gov.br

Higienize o celular e outros acessórios pessoais de 
manuseio frequente.

Viva experiências incríveis no Vivaz Cataratas,
com cuidado e empatia.

Evite abraços, beijos e apertos de mãos.



Natureza e conforto no mesmo lugar. 


