GUIA PRÁTICO PARA
O RESORT SHUTTLE
DURANTE A PANDEMIA COVID-19

Estimado cliente,
Por forma a recebê-lo em Vale do Lobo com a máxima segurança, bem como assegurar
o bemestar 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.

#ESTADIASEGURA
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RESORT SHUTTLE
As seguintes medidas preventivas deverão ser respeitadas por todos os motoristas e clientes de
forma a seguirmos as recomendações que foram dadas pela DGS:
- O uso de máscara é obrigatório (motoristas e clientes);
- A porta da frente do Shuttle estará fechada. O condutor não abrirá essa porta.
- Os dois lugares da frente não serão utilizados para transporte de clientes;
- Haverá limitação no n.º de clientes que poderão ser transportados;
- Os clientes são aconselhados a respeitar o distanciamento social, na medida do possível;
- Será solicitado aos clientes que usem a solução antisséptica que estará disponível no Shuttle
sempre que o usarem este transporte;
- Os clientes deverão mostrar os seus cartões aos motoristas e indicar o n.º da vila onde se
encontram alojados;
- A frequência de limpeza do Resort Shuttle foi reforçada.
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- The use of changing rooms is not allowed;
- Upon arrival at the Fitness Centre, please await at the entrance for the supervisor;
- The use of a mask is mandatory (supervisors and customers). The mask can be taken off only
during the training;
- Disinfection of hands, must be done when entering and leaving the space;
- Keep the required social distance of 2 metres. When exercising, you should keep a distance of 3
metres;
- The maximum capacity of the space is 5 people (applicable for the use of equipment and for the
classes);
- Physical contact is not allowed either between technicians, employees and practitioners, or
between practitioners (except in emergency situations);
- Group classes (inside or outdoors) will have a maximum capacity of 5 people, in order to guarantee
a physical distance of at least 3 metres between practitioners;
- Group classes: mats will not be available. Customers are responsible for cleaning and disinfecting
their personal equipment after use;
- All equipment in the Fitness area will have a minimum distance of 3 metres between them;
- All equipment will be disinfected by the team of supervisors, before and after each use of each
equipment.

WELLNESS CENTRE - ROYAL SPA
- If you have symptoms such as breathing difficulties, dry cough, fever and tiredness, or have been in
contact with someone infected, deselect your treatment;
- Body temperature measurement may be requested by the therapist;
- The use of a mask is mandatory for employees and customers;
- Appointments should preferably be made by digital means (e-mail);
- At the SPA Reception, a dispenser of alcoholic gel for disinfection of hands is installed, at the
Client's sight;
- A transparent acrylic physical barrier was placed on the service counter;
- The treatments will be carried out outside;
- The use of changing rooms is not allowed;
- Access to wet areas, sauna or indoor pool will not be allowed.
Se tiver algum sintoma, como febre, tosse ou dificuldade respiratória, por favor informe a Receção
através do número +351 289 353 320 e permaneça na sua propriedade. Contacte o Serviço
Nacional de Saúde 808 24 24 24 que lhe dará todas as indicações.
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

For more information, please consult: DGS (Direção Geral de Saúde) | WHO (World Health Organization)
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Vale do Lobo Resort
8135 - 034 Vale do Lobo
Algarve, Portugal
+ 351 289 353 000
recepcao@vdl.pt
www.valedolobo.com

