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GUIA PRÁTICO PARA
ARRENDAMENTO DE FÉRIAS

DURANTE A PANDEMIA COVID-19

Estimado Hóspede,

Por forma a recebê-lo em Vale do Lobo com a máxima segurança, bem como 
assegurar o bem-estar das nossas equipas, foram implementadas algumas medidas 

extraordinárias de acordo com as recomendações e diretrizes do Governo e 
autoridades de saúde no âmbito da pandemia Covid-19.

Em Vale do Lobo, estamos empenhados e comprometidos em providenciar tudo o que 
é necessário para que garantir os mais altos níveis de limpeza, higiene e segurança 

para todos os nossos hóspedes, residentes e funcionários do resort. 
De igual modo, atualizámos também a nossa política de reservas e cancelamentos 
para proporcionar a todos um pouco mais de flexibilidade e tranquilidade nestes 

tempos sem precedentes. Desejamos-lhe uma excelente e tranquila estadia.

Até breve #ESTADIASEGURA



CHECK-IN
- Por favor mantenha o distanciamento social de segurança recomendado;
- Apenas uma pessoa deve dirigir-se ao balcão da Receção para confirmar os dados da reserva 
recolher as chaves da unidade de alojamento em questão;

- A sala de bagagens está disponível, caso seja necessário. O manuseamento das bagagens será 
feito pelo próprio hóspede, não existindo qualquer intervenção e responsabilidade por parte da 
equipa de colaboradores de Vale do Lobo;

- O uso de máscara facial é obrigatório dentro do edifício da Receção do resort;
- O kit de segurança Vale do Lobo estará disponível para os nossos hóspedes nas suas 
acomodações;

- Aumentámos a frequência do serviço de limpeza das áreas públicas e comuns, principalmente
nas zonas de maior contacto, como portas, balcões de atendimento e casas de banho, tendo ainda
intensificado o recurso a soluções desinfetantes;
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- Estão disponíveis dispensadores de higienização de mãos com soluções antisséticas em todas as 
áreas públicas e comuns;

- Alguns serviços mantêm-se, de momento, encerrados, como a Sauna, Banho Turco e Jacuzzi,
no SPA.

- Aconselhamos o contato telefónico com a nossa equipa da Receção caso necessite de alguma 
informação.
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UNIDADES DE ALOJAMENTO
- A limpeza das unidades de alojamento obedece às regras definidas pela Direção Geral da
Saúde, com a  adequada limpeza e desinfeção para garantir o bem-estar dos nossos clientes e
colaboradores;

- A limpeza diária das unidades de alojamento, quando aplicável, só será realizada na ausência do
cliente;

- Ao entrar na sua unidade de alojamento, como precaução e para garantir a sua segurança,
aconselhamos que retire os sapatos e proceda à lavagem das mãos com água e sabão durante um
mínimo de 20 segundos;

- Para garantir a sua segurança, foram retirados alguns artigos complementares da sua unidade de
alojamento como tapetes e almofadas decorativas;

- Mantas, almofadas suplementares e robes foram igualmente retirados. Todavia, e caso necessite de
algum destes itens, por favor contate a receção e teremos o maior prazer em disponibilizá-lo;

- A roupa de cama será trocada uma vez por semana. Aplicável apenas a estadias superiores a 7
noites;

- As chaves poderão ser entregues na Receção ou deixadas na unidade de alojamento, para
posterior recolha.

WELLNESS CENTRE - FITNESS CENTRE
- De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde , não serão permitidos clientes com
sintomas da Covid-19 (dificuldades respiratórias, tosse seca, febre e cansaço);

- Caso apresente os sintomas acima descritos ou tenha estado em contacto com algum infetado
desmarque o seu treino;



- Poderá ser pedido por parte do treinador, a medição da temperatura corporal;
- O espaço só poderá ser utilizado mediante marcação prévia e por períodos máximos de 1 hora. As
marcações deverão ser feitas, preferencialmente, por meios digitais (e-mail): fitnesscentre@vdl.pt;
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- O cliente deve vir equipado e trazer a própria toalha;
- A utilização de balneários não é permitida;
- À chegada ao Fitness Centre, por favor aguarde pelo monitor à entrada;.
- O uso de máscara é obrigatório (monitores e clientes). Apenas durante as sessões de treino pode
ser dispensada a utilização da máscara;

- A desinfeção das mãos, deve ser feita à entrada e saída do espaço;
- Mantenha o distanciamento social de 2 metros. Na prática do exercício físico, deverá manter uma
distância de 3 metros;

- A capacidade máxima do espaço, em número de utilizadores, é de 5 pessoas (para utilização de
equipamento e para aulas);

- Não é permitido o contato físico quer entre técnicos, funcionários e praticantes, quer entre os
praticantes (exceto em situações de emergência)

- As aulas de grupo (em sala ou exterior) terão uma lotação máxima de 5 pessoas, de forma a
garantir o distanciamento físico de pelo menos 3 metros entre praticantes;

- Aulas de grupo: Não serão disponibilizados colchões. Os clientes são responsáveis pela limpeza e
desinfeção dos seus equipamentos pessoais após a sua utilização;

- Todos os equipamentos existentes na área de Fitness terão uma distância mínima de 3 metros
entre si;

- Todos os equipamentos serão desinfetados pela equipa de monitores, antes e após cada utilização
de cada equipamento.

WELLNESS CENTRE - ROYAL SPA
- Caso apresente os sintomas como dificuldades respiratórias, tosse seca, febre e cansaço, ou tenha 
estado em contacto com algum infetado desmarque o seu tratamento.

- Poderá ser pedido por parte da terapeuta, a medição da temperatura corporal
- O uso de máscara é obrigatório para os funcionários e clientes;
- As marcações deverão ser feitas, preferencialmente, por meios digitais (e-mail);
- Na Recepção do SPA está instalado, à vista do Cliente, 1 dispensador de gel alcoólico para 
desinfeção de mãos;

- Colocou-se uma barreira física de acrílico transparente no balcão de atendimento.
- A utilização de balneários não é permitida;
- Não será permitido o acesso a Sauna, Banho Turco e Jacuzzi.

Se tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória, por favor informe a Receção através do número 
289 353 320 e permaneça na sua unidade de alojamento. Contacte o Serviço Nacional de Saúde 
808 24 24 24 que lhe providenciará todas as indicações adicionais.

Nesta fase, a prevenção, bem como as medidas proativas e de contenção são as ações mais 
responsáveis a serem tomadas. Agradecemos toda a compreensão e colaboração neste assunto, 
desejando-lhe uma excelente estadia, em segurança.

Administração de Vale do Lobo Resort

Para mais informações consulte: DGS (Direção Geral de Saúde) | OMS (Organização Mundial da Saúde)
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Vale do Lobo Resort 
8135 - 034 Vale do Lobo 

Algarve, Portugal

+ 351 289 353 000
recepcao@vdl.pt
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