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Descrição do conteúdo 

 

Procedimento: Protocolo de Prevenção COVID-19 

 

Anexos: 

Anexo N.º Código Descrição sumária do Documento 

1  
Cartazes de Divulgação – DGS 

Para afixação pelo vários locais. 

2  Registo de Auto Monitorização de Sintomas COVID-19 

3  Check-List e Registo de Limpeza - Housekeeping 

4  Registo de Utilizadores – Ginásio 

5  

Brochuras Informativas: 

 Club of Clubs & Resort Shuttle 

 Alojamento 

 Golfe 

 Vendas Imobiliárias 

 Resort Shuttle 

 Wellness Center 

 

 

Histórico do Documento 

Em efeito desde: 02-06-2020 

Versão Código da Versão Data Descrição Sumária da Alteração 
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I. Introdução 

As medidas tomadas no âmbito do combate à pandemia, e na sequência da declaração do estado de emergência e 
calamidade, tiveram efeitos restritivos no normal funcionamento da vida em comunidade e das atividades 
económicas, culturais e sociais. 

Este problema global e dinâmico suscitou em cada momento e em cada contexto uma resposta proporcional e 
adequada, com vista a travar a propagação da infeção por COVID-19 e a prestar os cuidados de saúde necessários a 
todos os cidadãos. 

No seguimento do levantamento das restrições, que requer um aumento, ainda maior, da responsabilidade individual 
e coletiva, importa definir detalhadamente as adaptações necessárias à atividade do Grupo Vale do Lobo, exigindo 
um rigor acrescido no cumprimento das medidas preventivas, por forma a mitigar o risco de transmissão do COVID-
19. 

Este manual pretende apresentar as medidas gerais a adotar por todos, sendo completado por vários anexos, com 
medidas específicas a adotar em cada contexto específico, tendo por base as recomendações emitidas pela Direção 
Geral da Saúde (DGS) e outras entidades relevantes, como associações profissionais ou entidades públicas, com o 
Turismo de Portugal, Organização Internacional do Trabalho ou a Autoridade para as Condições do Trabalho, entre 
outras. 

Esta nova realidade coloca-nos perante novos desafios, para os quais pedimos o vosso habitual empenho e 
profissionalismo, procurando diferenciar o Grupo Vale do Lobo e criando condições de confiança e segurança para 
continuar a receber os nossos Clientes. 

 

II. Objetivo 

Este documento tem como objetivo facultar orientações práticas para a prevenção e controlo de possíveis 
transmissões do COVID-19 no Empreendimento de Vale do Lobo, Algarve, criando um ambiente mais seguro para os 
nossos colaboradores e para os nossos Clientes, adaptados à situação atual pandémica COVID-19, visando: 

 Adequar o nosso funcionamento e os nossos serviços às novas exigências preventivas; 

 Preparar a resposta operacional para minimizar as condições de propagação da infeção por COVID-19; e 

 Contribuir para a comunicação das boas práticas a implementar, junto dos colaboradores e Clientes. 

 

III. Âmbito de Aplicação 

O Protocolo de Prevenção, estabelece e consolida os procedimentos a implementar, em todas as áreas funcionais, 
detalhando especificamente as medidas específicas para cada área de negócio. 

O presente plano será revisto e atualizado, tendo em consideração as orientações formuladas pelas entidades 
relevantes, assim como o desenvolvimento da retoma de atividade no Grupo Vale do Lobo. 

A implementação das medidas indicadas deve ser avaliada constantemente, por forma a verificar-se a sua 
conformidade, ou identificarem-se inconformidades. Estas, quando se verifiquem, serão revistas mediante plano de 
ação de carácter prioritário na sua resolução (ASAP). 

 

IV. Formação e Sensibilização 

Sempre que se justifique, nomeadamente no cumprimento dos requisitos previstos no selo Clean & Safe, serão 
realizadas ações de formação e sensibilização com todos os trabalhadores, procurando sensibilizar os trabalhadores 
para o cumprimento integral do presente plano, com especial enfoque na transmissão de conhecimento no 
manuseamento de novos equipamentos e produtos. 
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V. Comunicação 

Na consecução do presente plano, a comunicação interna e externa, torna-se um fator crítico de sucesso. Para o 
efeito, está criada uma task force, que se manterá em constante interação, comunicando incidentes ou necessidade 
de revisão do presente plano. A comunicação será realizada em duas dimensões distintas: 

 Comunicação interna: será feita pela Direção de Serviços Gerais e Recursos Humanos, com o apoio da Direção 
de Marketing e Comunicação, contando com o apoio de todas as áreas funcionais na divulgação de informação 
relevante; 

 Comunicação externa a Clientes: será feita pela Direção de Marketing e Comunicação em conjunto com as 
Direções que têm contacto direto com os Clientes, utilizando os vários canais disponíveis (website, redes sociais, 
mailing, etc.). 

Outro aspeto essencial será a afixação / colocação de pequenos cartazes e panfletos nas várias áreas do 
empreendimento com informação / infografia das medidas relevantes em cada local. No Anexo 5, encontram-se as 
brochuras criadas para informação prévia aos nossos Clientes, com os cuidados adicionais a ter na realização de uma 
visita a um imóvel (Vendas Imobiliárias), numa estadia numa das nossas unidades de Alojamento Local, na utilização 
do Club of Clubs (acesso reservado a sócios) ou na utilização de um dos nossos campos de golfe. 

Esta informação será estrategicamente afixada, de forma a permitir o acesso à mesma, por parte dos Clientes, quando 
de uma primeira interação com as nossas equipas de atendimento ao Cliente. 
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1. Regras Básicas de Prevenção 

A concretização dos objetivos deste plano, não depende apenas das medidas a considerar no local de trabalho, mas 
também depende do comprimento das regras básicas de prevenção ao longo de todo o dia, fora do local de trabalho. 
Nunca é demais reforçar algumas regras básicas, que recordamos: 

 Evite contacto próximo com pessoas que tenham sintomas de doenças respiratórias; 

 Adote medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou 
com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo); 

 Lave frequentemente as mãos com água e sabão ou use solução à base de álcool;   

 Lave as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir; 

 Evite tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos sujas; 

 Não partilhe comida, utensílios, copos e toalhas; 

 Utilize equipamentos de proteção (máscaras e luvas); 

 Promova o distanciamento entre pessoas, preservando uma distância de 1,5 a 2 metros; 

 Auto monitorize-se frequentemente, avaliando se tem sintomas sugestivos de COVID-19: i) temperatura igual 
ou superior 38.0ºC; ii) tosse persistente ou agravamento da tosse habitual e iii) dificuldade respiratória. Caso 
manifeste algum sintoma informe imediatamente a sua chefia. 

  
 

Recomendamos a todos uma leitura atenta das Medidas Gerais de Prevenção e Controlo da COVID-19, elaborado pela 
DGS no passado dia 14 de maio e disponível no seguinte site, sendo que as medidas mais relevantes foram integradas 
neste plano:  

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/05/ManualVOLUME1-1.pdf 

No Anexo 1 encontram-se as principais instruções com as regras básicas de prevenção, definidas pela DGS, que 
deverão ser afixadas e distribuídas pelo empreendimento. 

 

2. Atividades Administrativas e Espaços Comuns 

É recomendado, sempre que seja possível, a opção pelo regime de teletrabalho, em regime parcial ou total. 

Para o retorno aos habituais postos de trabalho (fixos), torna-se necessário considerar um conjunto de medidas: 

 Excetuando situações em que a presença física é efetivamente necessária, é recomendado a implementação de 
horários desfasados, minimizando deste modo o número de pessoas no mesmo espaço físico; 
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 Junto aos acessos dos locais de trabalho estarão disponíveis dispensadores com solução alcoólica desinfetante 
(álcool gel); 

 Em todos os estabelecimentos (locais de trabalho) serão disponibilizados termómetros (de infravermelhos, sem 
contacto) para que cada colaborador possa medir a sua febre, utilizando o Anexo 2 para efeito de registo pessoal, 
devendo apenas comunicar à sua chefia caso seja medida uma temperatura superior a 38.0º C, devendo 
posteriormente ser encaminhado para a Linha Saúde 24; 

 Competirá às chefias, coordenar as suas equipas e promover a implementação das medidas aqui descritas; e 

 Deverá haver um reforço da manutenção e limpeza dos equipamentos de ar condicionado privilegiando, sempre 
que possível, a circulação de ar natural promovendo o arejamento dos locais de trabalho. 

 

2.1. Transporte 

Deve-se privilegiar os meios de transporte que permitam um distanciamento físico adequado, nomeadamente pela 
utilização de viatura própria. 

Na utilização de transporte público, deverão ter em consideração: 

 Utilização de máscara; 

 Manutenção da etiqueta respiratória; 

 Desinfeção das mãos à chegada ao local de trabalho; 

 Mudar de máscaras à chegada ao local de trabalho. 

 

Na partilha de uma viatura, deverão ter em consideração: 

 Atribuição de viatura a uma equipa fixa; 

 Limitar o número de ocupantes; 

 Utilização de máscara; 

 Manutenção da etiqueta respiratória; 

 Desinfeção das mãos à chegada ao local de trabalho. 

 

2.2. Entrada, saída e circulação nos edifícios 

Nos vários estabelecimentos, que disponham de mais de um acesso, sugerimos que seja feita uma utilização alternada 
dos acessos, de forma a evitar concentração de trabalhadores e, assim, assegurar o distanciamento de 2 metros, 
sempre que tal não seja possível, deverá ser utilizada máscara de proteção. 

Nas zonas de circulação (corredores) sempre que não seja possível assegurar o distanciamento adequado deverá ser 
utilizada máscara de proteção. 

 

2.3. Balneários 

Os balneários são locais de risco significativo, pelo que a sua utilização será limitada ao estritamente necessário. Ou 
seja, será proibida a utilização dos chuveiros, mantendo os balneários acessíveis apenas para troca de vestuário. 
Sempre que possível, os horários de saída e entrada poderão ser desfasados alguns minutos, para impedir a 
permanência de muitos trabalhadores no mesmo espaço. 
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2.4. Secretárias / Mesas de Trabalho 

 As secretárias deverão ser limpas regularmente ao longo do dia com produtos desinfetantes, pelo utilizador. 
Aplicar-se-á a mesma prática a telefones, teclados e outros objetos de trabalho. Nos diversos locais de trabalho, 
estarão disponíveis todo o material para esse efeito: spray de limpeza e rolo / lenços de papel, por forma a limpar 
a sua área de trabalho com a frequência necessária; 

 A disposição das secretárias, deverá privilegiar o trabalho “lado a lado”, entre trabalhadores, ou de costas (um 
para o outro), em detrimento da disposição tradicional de “cara a cara”; 

 Nos casos onde o referido distanciamento não seja possível, deverão ser disponibilizadas barreiras de separação, 
para evitar risco de contágio por proximidade entre colaboradores; 

 Em quaisquer outras circunstâncias, onde o distanciamento não seja assegurado, os colaboradores deverão 
utilizar os equipamentos de proteção individual adequado à função (máscara, viseira, luvas, etc.). 

 

2.5. Utilização de Espaço Comuns 

 Casas de banho deverão ter as portas entreabertas para permitir a abertura sem necessidade de tocar com as 
mãos nas maçanetas. Deverão ser disponibilizados lenços de papel para abertura por dentro das portas depois 
da lavagem de mãos; 

 Portas de acesso às diferentes áreas deverão ser mantidas abertas, evitando desta forma a necessidade de tocar 
com as mãos nas maçanetas; 

 Sala de refeições, deverão reduzir a sua capacidade, cumprindo a distância de 2 metros entre pessoas. Na 
impossibilidade do cumprimento desta orientação, a utilização do espaço deverá ser efetuada de forma 
alternada pelos colaboradores; 

 Interruptores / luzes, deverão ficar ligadas, só se desligando no final do dia. 

 

2.6. Realização de Reuniões 

As reuniões presenciais devem ser evitadas, tentando sempre recorrer a meios digitais como forma de alternativa. 

Em caso de reunião presencial imprescindível, devem-se terem atenção as seguintes normas:  

 O número de participantes deve ser adequado ao espaço disponível da sala mantendo uma distância de 2 
metros; 

 Deve-se evitar os cumprimentos, cumprindo com as normas de distanciamento social e etiqueta respiratória; 

 Estarão disponíveis dispensadores manuais de álcool gel em cada sala de reuniões, devendo as mãos serem 
higienizadas no início e no fim da reunião; 

 Os participantes deverão, preferencialmente, vir munidos de máscaras, ainda que existirão máscaras 
descartáveis disponíveis para os participantes em cada sala de reuniões; 

 A reunião deve ser o mais curta possível; 

 Não se devem colocar água e/ou copos; 

 Não se deve partilhar objetos, como por exemplo canetas; 

 A higienização ou desinfeção dos equipamentos utilizados (telefone, comandos, etc.) deve ser feita após cada 
reunião; 

 Os EPI’s que necessitem de ser descartados devem ser colocados em balde fechado; 

 As reuniões devem ser agendadas utilizando o Outlook, marcando a sala e colocando a indicação do número de 
participantes para registo de presenças. 
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As reuniões em instalações externas à empresa devem também ser evitadas. Na impossibilidade de a reunião ocorrer 
de modo digital, aos colaboradores que tiverem de se apresentar nas instalações de outras empresas, serão aplicadas 
as medidas de segurança mais rigorosas, isto é, comparam-se as duas práticas (de Vale do Lobo e da empresa a visitar) 
e utiliza-se a mais exigente. 
 

Na realização de visitas ou reuniões na casa dos Clientes, deverão cumprir as recomendações atrás descritas.  

 

2.7. Cantina Vale do Lobo 

Com efeitos a 18 de maio foram adotadas, pela entidade responsável pela exploração da cantina, as seguintes 
medidas: 

 Diminuição da lotação; 

 Aumento do espaçamento das mesas entre utilizadores (exceção para coabitantes); 

 Limpeza das mesas entre cada utilização; 

 Colocação de álcool gel em pontos estratégicos para os utilizadores da cantina; 

 A salada será entregue individualmente, já temperada, deixando de estar disponível azeite, vinagre e outros 
artigos de utilização partilhada; 

 Os talheres serão entregues individualmente; 

 Utilização de equipamentos de proteção individual por parte dos trabalhadores da cantina; 

 É recomendável o agendamento prévio da refeição (com indicação da hora) para reserva de lugares; 

 Considerem a utilização de máscara a partir do momento da entrada até ao início da refeição; 

 Continuam a estar disponíveis refeições em regime de take-away; 

 Deverão permanecer na cantina apenas o tempo estritamente necessário. 

 

2.8. Equipamentos comuns (impressoras, máquinas de café, comandos, etc.) 

 Deve ser efetuada a higienização das mãos antes e depois do contacto com os equipamentos; 

 Antes de cada utilização, utilizando os dispositivos de limpeza disponíveis, o utilizador poderá efetuar a limpeza 
nas zonas de contacto com os equipamentos. 

 

2.9. Máquinas dispensadoras de água 

 Lavar adequadamente as mãos antes e depois da utilização da máquina de água; 

 Manusear a máquina com um lenço de papel ou equivalente que no fim deverá ser colocado no lixo; 

 Cumprir as regras de distanciamento social, mantendo a distância de segurança de pelo menos 2 metros; 

 Não retirar bebida para consumo por parte de outras pessoas, e não partilhar bebidas; 

 Não consumir as bebidas na proximidade da máquina. 
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2.10. Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) 

A todos os colaboradores são disponibilizados os seguintes EPI’s: 

 

Equipamento Observações 

Máscaras Reutilizáveis 
 Reutilizável até 50 vezes; 
 Disponibilizadas a todos os colaboradores; 
 Lavagem a 60º. 

Máscaras Descartáveis 

 Utilização única; 
 Disponibilizadas aos colaboradores que efetuam a limpeza de 

unidades / instalações (moradias, apartamentos, e instalações 
da empresa); 

 Disponibilização para Clientes, para eventuais necessidades 
(máscaras com logotipo). 

Máscaras Cirúrgicas FP2 

 Utilização única; 
 Disponibilizadas aos colaboradores que efetuam a remoção / 

mudança da roupa de cama / atoalhados; 
 Disponibilizadas aos colaboradores ao efetuarem serviços de 

manutenção de ar condicionado em  unidades / instalações 
(moradias; apartamentos, e instalações da empresa). 

Luvas 
 Reutilizável; 
 Disponibilizadas a todos os colaboradores. 

Cobre Pés 

 Utilização única; 
 Disponibilizadas aos colaboradores que efetuam a limpeza de 

unidades / instalações (moradias, apartamentos, e instalações 
da empresa); 

 Disponibilizadas aos colaboradores ao efetuarem serviços de 
manutenção a unidades / instalações (moradias; 
apartamentos, e instalações da empresa); 

 Disponibilizadas aos colaboradores que efetuam a remoção / 
mudança da roupa de cama / atoalhados; 

 Disponibilizadas aos colaboradores e Clientes em contexto de 
visita a unidades (moradias e apartamentos). 

Capa / Avental de Proteção  

 Utilização única; 
 Disponibilizadas aos colaboradores que efetuam a limpeza de 

unidades / instalações (moradias, apartamentos, e instalações 
da empresa); 

 Disponibilizadas aos colaboradores ao efetuarem serviços de 
manutenção a unidades / instalações (moradias; 
apartamentos, e instalações da empresa). 

Viseira 

 Utilização única; 
 Utilização pelos colaboradores que efetuam a limpeza de 

unidades / instalações (moradias, apartamentos, e instalações 
da empresa); 

 Disponibilizadas aos colaboradores ao efetuarem serviços de 
manutenção a unidades / instalações (moradias; 
apartamentos, e instalações da empresa); 

 Disponibilizadas aos colaboradores que tenham contacto com 
Clientes e com outros colaboradores onde não seja possível a 
aplicação das medidas de etiqueta respiratória e/ou medidas 
de proteção adicionais. 
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2.11. Utilização de Viaturas da Empresa 

É recomendada a redução de deslocações, realizando-se apenas as que são estritamente necessárias. 

Contudo em caso de necessidade de utilização de viatura da empresa devem-se ter em consideração as medidas 
abaixo descritas, quer seja viatura adstrita a um único colaborador ou viatura partilhada (utilizada por vários 
colaboradores): 

 O condutor da viatura, antes da sua utilização deverá desinfetar as zonas de contacto (volante, manetes, botões 
e portas); 

 A lotação da viatura, sempre que possível, deverá ser limitada a 50% da sua capacidade total; 

 Em caso de necessidade de utilização por mais de um ocupante, a máscara é de utilização obrigatória (por todos 
os ocupantes da viatura); 

 Atribuição de viatura a uma equipa fixa; 

 Manutenção da etiqueta respiratória; 

 Desinfeção das mãos à chegada ao local de trabalho. 

 

3. Parque do Golfe (Shopping) e Club of Clubs 

Este espaço é frequentado por Clientes / proprietários ou simplesmente visitantes, tronando-se necessário 
implementar as seguintes medidas: 

 A lotação do Shopping deverá ser ajustada a uma ocupação máxima de 5 visitantes por cada 100 m2 de área 
(excluem-se funcionários de lojas e equipas residentes do Shopping), ou seja, a lotação máxima é de 160 pessoas 
e será afixada infografia informativa nos diversos acessos ao Shopping; 

 A lotação do Club of Clubs é de 10 pessoas e será afixada sinalização para esse efeito; 

 O controlo de acesso ao Shopping, será realizado com recurso aos sistemas de videovigilância internos ao 
Shopping e ao contingente de vigilância humana, de modo a cumprir a regra da lotação máxima aplicável ao 
espaço, e disciplinar a entrada de visitantes; 

 Em caso de lotação máxima, deve-se proceder ao encerramento do espaço temporariamente, por ação da 
equipa de vigilantes, devendo ser um procedimento devidamente comunicado por elementos infográficos; 

 Com o objetivo de manter o distanciamento social, serão definidos corredores de circulação, recorrendo a 
sinalética no chão, complementada por ação direta das equipas de vigilantes:  

a. Nos ATM’s será colocada sinalética no pavimento a disciplinar as filas para as ATM’s com uma 
distância mínima de 2 metros entre marcas, sem que interfira com a circulação na zona; 

b. Junto às entradas das instalações sanitárias, será colocada sinalética no pavimento a disciplinar 
o desimpedimento do acesso às referidas instalações; 

 No interior do shopping deverão ser cumpridas as habituais regras, que serão sinalizadas nas diversas entradas: 

c. Distanciamento social de 2 metros; 

d. Utilização obrigatória de máscara e/ou viseira; 

e. Princípios de etiqueta respiratória e higienização das mãos; 

f. Deverá sempre que possível proceder-se à desmobilização de aglomerados de pessoas que 
constituam grupos acima de 10 pessoas, exceto se fizerem parte da mesma família; 

 Aferir junto dos lojistas a existência de um planeamento dos horários e percursos internos dos operadores de 
distribuição logística que fornecem as lojas, preferencialmente a serem realizados antes da abertura do centro 
ao público, e usando preferencialmente percursos definidos nas áreas técnicas; 

 Na utilização e manutenção dos sistemas de AVAC, irá ser promovida uma frequente limpeza dos filtros, 
possibilitando a alteração do regime de utilização do sistema, mas sempre privilegiando a circulação natural 
mantendo os acessos abertos; 
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 Deverá haver um esforço conjunto, entre a equipa de Housekeeping e utilizadores do Shopping, para proceder à 
limpeza frequente das superfícies de contacto: ATM’s, balcões de atendimento, maçanetas, mesas, cadeiras, 
etc.; 

 Serão colocados dispensadores de álcool gel, para utilização dos visitantes do shopping e vários locais, 
nomeadamente: entradas do shopping; interior das lojas (nomeadamente restaurantes); nas zonas de circulação 
e receções (golfe, clube, turismo, wellness center); 

 Os sofás (áreas de descanso) existentes deverão ter um distanciamento de 2 metros entre eles. No caso de sofás 
com mais lugares, os mesmos devem observar na sua utilização no máximo 2 utilizadores, devidamente 
afastados, a não ser que sejam membros da mesma família. 

 

As medidas atrás descritas, deverão ser transmitidas aos diferentes lojistas, promovendo e sensibilizando para o seu 
integral cumprimento. 

Será divulgada, junto dos proprietários, uma brochura informativa com as principais regras a aplicar (Anexo 5). 

 

4. Resort Controlo e Resort Shuttle 

O elevado nível de exposição e contacto com Clientes e visitantes do Resort, no serviço Resort Shuttle, implicam a 
adoção das seguintes medidas adicionais: 

 Colocação de barreiras físicas em acrílico, separando o habitáculo do condutor da restante viatura; 

 O n.º de Clientes a transportar em cada circuito será limitado a 4 pessoas ou mais, se forem membros da mesma 
família, no máximo de 6 pessoas; 

 Será proibido o transporte de passageiros junto ao condutor (à frente); 

 A utilização de máscaras será obrigatória para todos os ocupantes, sendo que o motorista, sempre que possível, 
utilizará máscara e viseira, em particular quando está em contacto com o Cliente; 

 O motorista da viatura, aquando da primeira utilização deverá desinfetar as zonas de contacto (volante, 
manetes, botões e portas); 

 Por norma, o motorista não abrirá a porta da viatura nem carregará os pertences dos Clientes. Apenas o fará, 
caso seja estritamente necessário, utilizando luvas e posterior desinfeção; 

 Existe instalado um dispensador de álcool gel, junto à entrada para as viaturas, bem como toalhitas higiénicas 
individuais; 

 O motorista, após cada viagem e quando a viatura estiver sem Clientes, aplicará um spray para ambientar / 
purificar ar e superfícies sem danificar os tecidos – Desinfetante Alcoólico Não Residual; 

 O motorista, duas vezes por dia, deverá proceder à limpeza do pavimento das viaturas, com detergente 
desinfetante; 

 O motorista, no final do dia, deverá proceder a uma limpeza profunda da viatura, utilizando um nebulizador 
portátil; 

 A validação do Cartão de Cliente, que dá acesso aos serviços, será realizado pelo motorista. 

 Para uma eficiente implementação destas medidas, será afixada infografia nas viaturas. 

Será divulgada, junto dos utilizadores do Resort Shuttle, uma brochura informativa com as principais regras a aplicar 
(Anexo 5). 

 

No caso dos vigilantes, serão adotadas as seguintes medidas: 

 Todos os vigilantes terão que usar máscara e/ou viseira quando em contacto com o Cliente; 

 Antes da utilização das viaturas, por parte de um vigilante, as zonas de contacto deverão ser desinfetadas; 

 Aquando de uma intervenção num imóvel, para além da máscara, deverão utilizar também luvas, cobre pés e 
posterior desinfeção; 
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 Na viatura Delta 1 será instalado um dispensador de álcool gel, assim como será aplicado um spray para 
ambientar / purificar ar e superfícies sem danificar os tecidos – Desinfetante Alcoólico Não Residual; 

 O vigilante, três vezes por dia, na troca de turno, deverá proceder à limpeza do pavimento das viaturas, com 
detergente desinfetante; 

 O vigilante (Delta 1), no final do dia, deverá proceder a uma limpeza profunda da viatura, utilizando um 
nebulizador portátil. 

 

5. Alojamento 

É política de Vale do Lobo manter um período de intervalo de 24 horas de pousio entre 

um Check-Out e o Check-In seguinte, por forma a permitir a ventilação da unidade de 

alojamento e a garantir todo o seu processo de higienização. 

 

5.1. Reservas 

 A equipa de reservas deverá contactar os Clientes, via e-mail ou telefone, para confirmar reserva e 
especificidades da mesma; 

 Estabelecer um primeiro contacto com o Cliente de forma a confirmar efetivação da reserva, data e n.º de 
pessoas. Aproveitar a oportunidade para lhe fazer um breve resumo das medidas adotadas por Vale do Lobo, de 
modo a que, aquando da sua receção, o Cliente já esteja familiarizado com as medidas adotadas (como deve 
proceder aquando do check-in, inclusive o seu horário, o que lhe será entregue e disponibilizado quer em termos 
de serviços, documentos e equipamentos de proteção); 

 Informar sobre formas de liquidação do valor da reserva que evitem o contato direto (transferência bancária, 
débito do cartão de crédito): 

 Solicitar, previamente, os dados de todas as pessoas incluídas na reserva (e-mail, telefone); 

 Informar os Clientes de que todas as medidas adotadas no empreendimento se encontram disponíveis para 
consulta no website. 

 

5.2. Front Office 

 A receção do empreendimento encontra-se protegida com uma proteção de vidro, bem como estará delimitada, 
com baias ou sinalização no pavimento, assegurando o distanciamento social e salvaguardando a distância de 2 
metros entre a equipa e o Cliente; 

 A equipa de Front Office deve ser capaz de transmitir todas as Políticas de Prevenção do COVID-19 adotadas por 
parte do empreendimento, ou outra, quando questionados sobre as mesmas, pelos Clientes. Importante 
também terem a informação atualizada sobre farmácias e consultórios / clinicas na área e horários de 
funcionamento; 

 Estarem ainda aptos a aconselhar os Clientes com problemas respiratórios a permanecer no respetivo quarto / 
unidade de alojamento até ser visto por médico (o Resort Controlo deverá seguir o procedimento previsto no 
Plano de Contingência); 

 Conforme já referido, cada colaborador é responsável pela limpeza do seu posto, de forma frequente, para 
garantir potenciais focos de contágio. Neste caso particular, decorrente da partilha de equipamento, os teclados 
de computadores, ratos, telefones e TPA’s terão de ser higienizados com produto adequado, após cada utilização 
por utilizador diferente; 

 As canetas a usar pelos Clientes, as chaves das unidades de alojamento, os terminais multibanco, TPA’s e balcões 
são desinfetadas imediatamente antes do uso por cada Cliente e à frente do Cliente. É feita a desinfeção 
frequente de todas as superfícies de toque; 
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 Os colaboradores do Front Office devem estar perfeitamente familiarizados com a ocupação das unidades de 
alojamento e com a informação da existência de casos suspeitos de COVID-19 e qual o ponto de situação; 

 Os colaboradores do Front Office devem lidar com informação relativa ao estado de saúde dos Clientes de modo 
discreto, deixando o Resort Controlo e autoridades de saúde, avaliarem, e controlarem assim a situação; 

 Os colaboradores de Front Office deverão de dispor de todos os contatos de entidades oficiais de emergência, a 
serem considerados em caso de algum Cliente adoecer (Consultar Plano de Contingência); 

 

 A utilização de máscaras por parte dos profissionais será obrigatória, sempre que não seja possível manter o 
distanciamento social, em resultado da proximidade com colegas e Clientes; 

 O Front Office deve estar munido de um ou mais Kits de utilização rápida que serão entregues ao Cliente com 
sintomas, e em simultâneo ao colaborador encarregue de assegurar contato seguro com o Cliente com suspeitas 
de COVID-19: 

a. Toalhetes embebidos em álcool a 70% (5 unidades); 

b. Máscara cirúrgica ou FFP2 e Viseira (a máscara do tipo cirúrgico só pode ser utilizada uma única vez) 

c. Luvas descartáveis (preferencialmente nitrilicas – azuis ou pretas) 

d. Bata descartável 

e. Saco plástico preto com braçadeira para fecho rápido. 

 O Check-In, sempre que possível, será realizado por meio eletrónico. Para o efeito será previamente enviado um 
e-mail 24 horas antes do check-in, com um link para que o cliente possa verificar os dados da sua reserva e 
preencher os dados de titular e acompanhantes; 

 Será também previamente enviada uma carta pré Check-In, com a descrição de todas as medidas tomadas por 
Vale do Lobo para segurança e higienização. Esta informação estará também disponível no nosso website; 

 O Check-In simultâneo de mais do que 2 Clientes não é autorizado. O Check-In de grupo deve ser feito 
unicamente na presença de um representante do grupo; 

 A Sala de Bagagem deverá permanecer aberta e com acesso restrito a apenas uma pessoa, sendo o próprio 
Cliente a colocar e recolher a sua bagagem. Haverá uma sinalização a informar que não é permitido a mudança 
de roupa neste local; 

 Os colaboradores do Front Office devem encorajar os Clientes a evitar a realização de pagamento com dinheiro, 
utilizando meios digitais ou cartões. O pagamento da reserva poderá ser feito antes da chegada, através do envio 
de link para esse efeito;  

 Tendo sempre em consideração o tratamento de casos suspeitos com a máxima confidencialidade, sempre que 
um Cliente solicite a visita médica à unidade de alojamento por parte do serviço disponibilizado, o Diretor de 
Alojamento ou na ausência deste, o Resort Controlo deve ser informado; 

 Esta informação é fundamental para um prognostico célere e assim obter por parte das autoridades de saúde 
locais uma resposta mais rápida e adequada á situação. 

 

No momento da confirmação da reserva ou check-in, será enviado / entregue ao Cliente uma brochura informativa, 
com as principais regras a cumprir (Anexo 5). 

 

5.3. Housekeeping 

Mesmo na ausência de casos de COVID-19 nas unidades, é altamente recomendado que todas as operações de 
limpeza habituais sejam reforçadas e desempenhadas por parte dos operacionais de limpeza de modo seguro e 
seguindo as diretrizes da DGS e OMS. 

Deverá ser dada especial atenção aos designados pontos de contato, aqueles que normalmente são mais tocados 
pelas mãos dos Clientes / trabalhadores, sejam maçanetas, corrimãos de escada, interruptores, etc., que deverão ser 
desinfetados cerca de 6 vezes ao dia, de acordo com a orientação 014/2020 da DGS. As portas e janelas em locais 
públicos, devem ser sempre deixados abertos durante o dia. 
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O quadro abaixo resume o Protocolo de higienização para prevenção do contágio: 
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Housekeeping Diesin CL   X      

Housekeeping 
Oasis Pro 20 

Premium 
X X  X     

Housekeeping 
Sirifan Speed 

(Puro) 
    X X   

Housekeeping Kitchen Pro Des    X     

 

 Todas as revistas / jornais que possam existir nas unidades de alojamento devem ser removidos 
temporariamente. Adicionalmente esta equipa de Housekeeping deve ainda remover todas as almofadas 
decorativas das camas e sofás/ cadeirões que possam existir dentro das unidades. 

 

As medidas consideradas, requerem, para além dos produtos indicados, alguns cuidados adicionais na disponibilidade 
e utilização de materiais. A Chefe de Departamento de Housekeeping deverá aprovisionar materiais de limpeza, 
higienização e de Equipamentos de Proteção Individual adequados às novas exigências de limpeza dos espaços (maior 
periodicidade/ frequência de utilização de EPI´s e produtos adequados (certificados). 

Em geral, os colaboradores de Housekeeping não podem proceder à limpeza das unidades de alojamento quando as 
mesmas se encontrem ocupadas. (medida de distanciamento social). Sempre que possível, o planeamento das 
limpezas deverá ser otimizado para que as limpezas sejam realizadas nas mesmas unidades ou zonas. 

 

Após o Check-Out, todas as unidades deverão ser desinfetadas, tendo em consideração dois aspetos essenciais: 

 Uma profunda limpeza e desinfeção das unidades por forma a assegurar aos Clientes um nível elevado de 
higienização das unidades de alojamento; 

 Um cuidado adicional no tratamento de roupa, assegurando circuitos distintos para roupa suja e roupa limpa, 
assegurando que a roupa limpa nunca se encontra no mesmo local que a roupa suja. 

 

Na tabela seguinte encontram-se descritos todos os standards recomendados nas limpezas a efetuar pelo 
Housekeeping, na eventualidade de serem realizados eventos no empreendimento: 
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Temas/ Itens Especificações 

1. Operações de Limpeza & 
lay out do local 

- Assegurar que o Housekeeping efetua as normais operações de limpeza 
cumprindo requisitos delineados, antes da preparação da Sala; 

- Colocação de dispensador de desinfetante de mãos na entrada do local do evento;  

- Garan r que o fluxo de Clientes é efetuado num sen do, garan ndo a distância 
social; 

- Garan r que antes, durante os intervalos e após cada u lização de mesa e cadeira, 
por parte do Cliente, bem como possíveis itens que possam ser tocados são 
devidamente limpos/desinfetados.  

2.Colocação de mesas na 
sala / auditório 

- Assegurar que o número máximo de mesas colocadas vai corresponder à 
ocupação máxima da sala, cumprindo com a diretriz OMS (sujeito a alteração) - 4 
pessoas/ cada 10m2 de área; 

- As cadeiras ou os lugares sentados devem estar distanciados rela vamente as 
costas entre cadeiras no mínimo com 1 metro de espaçamento, e nas mesas os 
Clientes sentados devem estar distanciados 1 metro; 

- Os espaços de circulação devem ter largura mínima de 2 metros permi ndo assim 
um “afastamento social”, e o fluxo de circulação de Clientes deve ser num sen do 
único. 

3. Cadeiras - Assegurar que as cadeiras estão limpas e desinfetadas. 

4. Disposição das Cadeiras 
na sala 

- Preferencialmente e se possível deverá ser dada a colocação de uma cadeira por 
cada mesa; 

- Assegurar que as cadeiras não estão colocadas em frente das pernas da mesa. 

5. Colocação de Copos 

- Colocar cada copo sobre a respe va base de copo, e assegurar que os copos se 
encontram secos, limpos, e sem falhas; 

- Ao servir as bebidas o colaborador deve cumprir com a colocação de mascara 
cirúrgica e luvas adequadas. 

6. Colocação de Canetas - Assegurar a desinfeção das canetas. 

7. Standard de Serviço 

- O colaborador que receciona os Clientes para o evento u liza mascara de proteção 
e luvas, bem como dá instruções aos Clientes para desinfetarem as mãos e 
cumprirem com a circulação e distanciamento social na sala; 

- Este colaborador mantém a todo o momento o distanciamento social 
recomendado; 

- Condicionar a circulação de Clientes num único sen do no interior da sala; 

- Qualquer intervenção que possa exis r ao nível de equipamentos dispostos na 
sala, após o seu termino o local/equipamento é prontamente desinfetado; 

- Todo o equipamento áudio visual, comandos de funcionamento, controlos de ar 
condicionado e luz devem ser higienizados/desinfetados constantemente. 

 

5.3.1. Equipamento e fardamento 

 O colaborador deve zelar pelo bom estado do uniforme e pelo correto uso dos equipamentos de proteção: 

a. Uma bata impermeável, ou avental de plástico sobre o fardamento; 

b. Luvas de uso único resistente a líquidos; 

c. Proteção de sapatos, de uso único; 

d. Máscara de tipo cirúrgica; e 

e. Viseira de proteção ou óculos de proteção. 
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 As equipas encarregues do tratamento de roupa de cama e da limpeza dos quartos, devem usar equipamentos 
de proteção adequados (EPI) - máscara, viseira para proteção dos olhos, avental de plástico sobre a farda, luvas 
descartáveis e proteção plástica para sapatos sempre que entrarem numa unidade de alojamento; 

 A máscara deve ser bem ajustada à face e mudada sempre que estiver húmida (mínimo de 4-6 horas); 

 Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora); 

 Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio, procurando evitar utilizar no empreendimento o 
mesmo calçado utilizado na deslocação entre casa e trabalho; 

 A farda deve ser trocada diariamente e com o correto tratamento (lavagem a temperaturas superiores a 60º ou 
vapor); 

 A farda não pode ser levada para lavar em casa - deve ser lavada em máquina, na lavandaria do 
empreendimento, a temperaturas elevadas ou se não for possível, em ciclo de 30º a 40º e no final, com o uso 
de um ciclo curto e recurso a desinfetante; 

 De preferência, deixar uma máquina de lavar roupa só para a roupa das unidades (lençóis e toalhas) e as fardas 
dos profissionais. 

 

5.3.2. Utilização de produtos e materiais de limpeza 

Na tabela seguinte encontra-se descritos todos os produtos selecionados, com indicação da sua aplicabilidade. Caso 
necessário será utilizado um produto similar com características idênticas. 

 

Produto Aplicação Observações 

Oasis Pro 20 Premium 
(Ecolab) 

Casas de banho.  

 
Sirafan Speed (Ecolab) 

 

 
Puxadores de portas, corrimãos, interruptores, 
etc. e zonas públicas comuns. 

 

 

Diesin Lavagem de chão.  

Kitchen Pro Des (Ecolab) Cozinhas.  

Lixívia (hipoclorito de sódio) 

Superfícies. 
Antes de aplicar lixívia diluída, limpe a 
superfície com água e detergente. Aplique esta 
solução e aguarde, no mínimo, 10 minutos 
antes de enxaguar e deixe secar ao ar, 
assegurando uma boa ventilação do espaço. 

Deve ser diluída: 1 medida de 
lixívia com 99 medidas de água, 
caso se pretenda desinfetar 
uma superfície de uso comum 
ou 4 litros de água para 5 
colheres sopa de lixívia (DGS) 
Esta solução pode corroer o 
metal com o tempo. 

Álcool etílico 

Primeiro, limpe a superfície com água e 
detergente e enxague; Depois use um toalhete 
ou um pano humedecido na solução alcoólica e 
deixe-o atuar na superfície durante pelo menos 
30 segundos para garantir a desinfeção da 
superfície; 
O álcool é seguro para todas as superfícies, 
mas pode fazer perder a cor de alguns 
plásticos. 
 
 

As soluções alcoólicas com 
cerca de 70% (60-80%) de 
álcool são as mais eficazes para 
inativar coronavírus em 
superfícies rígidas. 
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Água oxigenada ou peróxido 
de hidrogénio 

A água-oxigenada comercial (3% ou 10 
volumes) necessita de ser diluída para ser 
utilizada numa concentração igual a 0.5%. 
Despeje água-oxigenada diluída (0.5% peróxido 
de hidrogénio) num aspersor e pulverize a 
superfície a limpar. Deixe repousar durante 
pelo menos um minuto; 
Esta solução não é corrosiva. Pode usar em 
superfícies metálicas. Pode espalhar sobre a 
área e não   precisa de limpar. 

Esta solução é eficaz na 
destruição de coronavírus. 

 

Caso se trate da desinfeção de superfícies numa área de isolamento deve esperar pelo menos 20 min com arejamento 
depois da pessoa doente (ou suspeita de estar doente) sair da divisão e só depois iniciar os procedimentos de limpeza 
em segurança. 

 

5.3.3. Materiais de limpeza 

 Devem existir materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo) de acordo com o nível de risco das áreas a limpar; 

 Os panos de limpeza devem ser, preferencialmente, de uso único e descartáveis (usar e deitar fora), 
diferenciados por um código de cores, para cada uma das áreas, de acordo com o nível de risco: 

Material Aplicação 

Panos Azuis Bancadas, mesas, cadeiras, cadeirões de restaurantes e de gabinetes, entre outros. 

Panos Verdes Mesas de refeição e áreas de preparação de alimentos. 

Panos Amarelos Sanitas (exterior). A parte interior da sanita não precisa de pano. Deve ser esfregada 
com o próprio piaçaba e com detergente de base desinfetante. 

Panos Vermelhos Casas de banho: pano só para limpar o lavatório. 

 

 O balde e esfregona para o chão são habitualmente reutilizáveis, pelo que se deve garantir uma limpeza e 
desinfeção destes equipamentos no final de cada utilização. O balde e esfregona devem ser diferentes 
(sinalizados de forma a distingui-los), para as áreas atrás referidas. Por exemplo: o balde e esfregona usados nas 
casas de banho, não devem ser usados nas áreas de alimentação, ou em outros espaços. 

 

5.3.4. Técnicas de limpeza 

Devem existir duas equipas distintas para a limpeza das unidades de alojamento:  

 1 para retirada das roupas de cama e banho; 

 1 para limpeza depois de arejada a unidade e com intervalo de 2 horas no mínimo. 

A limpeza deve ser sempre húmida e com recurso a “mopas” descartáveis. Só devem ser usados aspiradores com 
tanque de água que recolhe a sujidade na água; este depósito deve ser despejado e lavado entre cada uma das áreas 
a aspirar ou aspiradores com filtro hepa, em áreas de tapetes fixos, após aplicação de desinfetante e após respetivo 
tempo de atuação. 

Deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e, das áreas mais limpas, para as mais sujas:  

 1º Paredes e teto (se aplicável); 

 2º Superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimãos, outros); 

 3º Equipamentos existentes nas áreas;  

 4º Instalações sanitárias;  
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 5º Chão – é o último a limpar. 

 

5.3.5. Limpeza e desinfeção de superfícies duras (não porosas) 

Antes de iniciar o processo de limpeza e desinfeção não se esqueça que deve sempre usar luvas, máscara, avental 
plástico e viseira de proteção e garantir uma boa ventilação do espaço enquanto estiver a usar o desinfetante. 

1. Caso a superfície a limpar se encontre visivelmente suja limpe-a inicialmente com água e sabão ou outro detergente 
(Oasis Pro ou Diesin); 

2. De seguida use o desinfetante, que poderá ser a vulgar lixívia (hipoclorito de sódio) ou álcool com uma 
concentração entre 62-70% (Sirifan ou similar); 

3. Não secar de imediato a superfície desinfetada pois é necessário que esta fique molhada durante alguns minutos 
até secar ao ar para que a desinfeção seja eficaz. 

 

5.3.6. Limpeza e desinfeção de aparelhos eletrónicos 

Para limpar aparelhos eletrónicos (monitor e teclado do computador, tablets, telemóvel e outros), utilize o produto 
à base de álcool (Sirifan ou similar) de modo a desinfetar as superfícies sensíveis ao toque. Secar bem as referidas 
superfícies para evitar a acumulação de líquidos. 

 

5.3.7. Limpeza das unidades de alojamento 

Depois de verificar que o hóspede não está na unidade de alojamento, proceder do seguinte modo: 

Fase Equipamentos Procedimento 

Primeira fase 
(1ª Equipa) 

Máscara FFP2, 
bata plástica de 
uso único, luvas 

de uso único, 
proteção de 

sapatos e viseira 

1. Abrir cortinas, blackouts e janelas e portas para arejar a casa; 
2. Ao remover a roupa de cama e atoalhados: 

Não agitar a roupa de cama;  
Retirá-la sem a sacudir, enrolando-a no sentido de dentro para fora, 
fazendo um “embrulho”; 
Não encostar a roupa ao corpo; 
Embale as roupas e acondicione num saco impermeável, devem ser 
acondicionados num saco bem fechado e levar para a lavandaria e 
depositar a roupa diretamente para dentro da máquina (lavada a pelo 
menos a 60ºC durante 30 minutos, ou entre 80-90ºC, com 10 minutos 
de contacto do calor com a roupa). 

Segunda fase 
(2ª Equipa) 

Máscara de 
proteção, bata 
plástica de uso 
único, luvas de 

uso único, 
proteção de 

sapatos e viseira 

1. Retirar lixos – Os resíduos recolhidos, devem ser acondicionados num 
primeiro saco bem fechado, que depois é depositado no 2.º saco 
(apenas em caso de suspeita de infetado); 

2. Limpeza húmida é sempre preferível, à limpeza a seco. Deve ser usada 
“mopa” com tecido descartável após cada limpeza; Aspirador, com 
filtro hepa ou com depósito de água, só pode ser usado após 
desinfeção do piso e apenas em situações de carpetes fixas; 

3. Limpar as superfícies de cima para baixo e no sentido das áreas mais 
limpas para as mais sujas; 

4. Usar panos de limpeza de uso único, diferentes e exclusivos para a área 
do quarto e para as casas de banho; 

5. O balde e esfregona de limpeza da casa de banho deve ser diferente do 
balde de limpeza e esfregona a usar no quarto; 

6. Lavar as superfícies com detergente; 
7. Limpar primeiro o mobiliário do quarto e sala; 
8. Cortinas e sofás devem ser pulverizados com desinfetante; 
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9. As instalações sanitárias devem ser lavadas e desinfetadas com um 
produto de limpeza misto que contenha em simultâneo detergente e 
desinfetante na composição, por ser de mais fácil e rápida aplicação e 
ação: 

a. Lavar a casa de banho, começando pelas torneiras, lavatórios 
e ralos destes, passar depois ao mobiliário, de seguida a 
banheira ou chuveiro, sanita e bidé; 

b. O mesmo procedimento repete-se para o chuveiro, não 
esquecendo de limpar bem o chuveiro, desenroscar a cabeça 
do mesmo e lavar e desinfetar. 

10. Também o mobiliário e alguns equipamentos poderão ser desinfetados 
após a limpeza, com toalhetes humedecidos em desinfetante (Sirifan 
ou similar – Ecolab) ou em álcool a 70º. 

11. Limpeza das cozinhas:  
a. Lavar as louças na máquina a temperatura elevada; 
b. Limpar e desinfetar armários, bancadas, mesa e cadeiras, não 

esquecendo de desinfetar os puxadores dos armários e das 
portas;  

c. Limpar e desinfetar a torneira, o lavatório e o ralo; 
d. Limpar paredes até à altura do braço; 
e. Limpar e desinfetar o mobiliário; 

12. Limpeza das áreas exteriores: limpeza do mobiliário de exterior, 
seguida de desinfeção. 

13. Na área à volta da piscina / jaccuzzi e respetivos acessos, deve ser 
aplicado o desinfetante com pulverizador (Sirifan ou similar – Ecolab). 

 

5.3.8. Limpeza de sangue e outros derrames 

Quando exposto a sangue ou outros fluidos corporais (SFC): 

 Avalie a dimensão do derrame e determine se deve ser tratado como um grande ou pequeno derrame; 

 Higienize as mãos e selecione os equipamentos de proteção individuais (EPI´s) adequados para prevenir 
contágios ou exposição a patogénicos durante a descontaminação: luvas nitrilicas, resistentes a fluidos, máscara 
cirúrgica e viseira; 

 Verifique se com o método ou produto a utilizar há possibilidade de salpicos, pode ser necessário utilizar EPI 
complementar. Verificar na ficha de dados de segurança do desinfetante a indicação de EPI (substância 
hipoclorada 10%); 

 Retire os EPI, descarte os EPI apropriadamente e higienize as mãos; 

 Selecione um dos métodos, pequeno ou grande derrame: 
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 Pequeno Derrame Grande Derrame 

 

1. Limpe o pequeno derrame de SFC 
com papel absorvente descartável. 
Descarte no lixo apropriado (risco 
biológico). 

1. Absorva e/ou limpe o SFC ou outro material 
orgânico com toalhas de papel, grânulos 
absorventes ou similar. Descarte no lixo apropriado 
(risco biológico). 

 

2. Limpe a superfície usando um 
higienizante ou desinfetante 
apropriado para remover toda a 
sujidade e quaisquer resíduos de SFSC. 
Os panos de limpeza usados na 
descontaminação do SFC devem ser 
tratados como contaminados e 
lavados ou descartados 
adequadamente. 

2. Limpe a superfície usando um higienizante ou 
desinfetante apropriado para remover toda a 
sujidade e quaisquer resíduos de SFSC. Os panos de 
limpeza usados na descontaminação do SFC devem 
ser tratados como contaminados e lavados ou 
descartados adequadamente. 
 
 

 

3. Desinfete a superfície com um 
desinfetante indicado para o derrame 
em questão e aplique de acordo com 
as instruções no rótulo. Certifique-se 
de que as superfícies ficam húmidas 
durante o tempo de contato 
necessário para garantir a desinfeção, 
se necessário reaplique o 
desinfetante. Os panos de limpeza 
usados na descontaminação SFC 
devem ser tratados como 
contaminados e lavados ou 
descartados adequadamente. 
 
4. Depois do desinfetante ter atuado o 
tempo necessário na superfície, deixar 
secar ao ar antes de voltar a utilizar. 

3. Desinfete a superfície com um desinfetante 
indicado para o derrame em questão e aplique de 
acordo com as instruções no rótulo. Certifique-se 
de que as superfícies ficam húmidas durante o 
tempo de contato necessário para garantir a 
desinfeção, se necessário reaplique o desinfetante. 
Os panos de limpeza usados na descontaminação 
SFC devem ser tratados como contaminados e 
lavados ou descartados adequadamente. 
 
4. Depois do desinfetante ter atuado o tempo 
necessário na superfície, deixar secar ao ar antes de 
voltar a utilizar. 

Importante: abrir as janelas para ventilação do espaço 

 

5.3.9. Limpeza de áreas públicas 

 A frequência de limpeza das superfícies, de toque frequente, deve ser no mínimo 6 vezes ao dia; 

 Os puxadores de portas devem ser limpos com mais frequência (cerca de 1 vez por hora); 

 Chão: lavar com água quente e detergente comum, seguido da desinfeção com solução de lixívia diluída em 
água. A frequência de limpeza deve ser no mínimo 2 vezes ao dia;  

 Instalações sanitárias (casas de banho): lavar preferencialmente com produto que contenha na composição 
detergente e desinfetante porque é de mais fácil aplicação e desinfeção. A frequência de limpeza do chão deve 
ser no mínimo, 3 vezes ao dia; 

 Utilizar panos diferentes para os lavatórios e as áreas à volta destes e para o exterior das sanitas; 

 Seguir a sequência:  

1. Iniciar a limpeza pelos lavatórios (1.º as torneiras e só depois o lavatório) e superfícies à volta destes;  

2. Limpar os trocadores de fraldas;  

3. Limpar as sanitas;  

4. Limpar o chão. 

 Cuidados a ter na limpeza da parte interior da sanita:  
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1. Limpar o interior da sanita apenas com o piaçaba; 

2. Se houver urina ou fezes, descarregar primeiro o autoclismo;  

3. Não deitar lixívia ou produto com amoníaco sobre a urina, porque provoca uma reação gasosa nociva 
para a saúde; 

4. Aplicar o produto detergente com base desinfetante; deixar atuar durante pelo menos 5 minutos;  

5. Esfregar bem por dentro com o piaçaba;  

6. Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também fique limpo;  

7. Volte a puxar o autoclismo. 

 Cuidados a ter na limpeza da parte exterior da sanita:  

1. Esfregar com o pano: primeiro os tampos e só depois, a parte exterior da sanita (em cima e nos lados); 

2. Passar com pano só com água; o Deixar secar ao ar; o Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo. 
Pode desinfetar também com álcool a 70º-80º; 

3. No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em desinfetante em todas as torneiras;  

4. Não esquecer de limpar frequentemente as maçanetas das portas das casas de banho. 

 Nos espaços habitualmente frequentado por crianças, deverá aumentar-se a frequência de limpeza. 
 

5.3.10. Verificação de limpeza 

Nas unidades de alojamento: 

 A verificação da limpeza e arrumação das casas é realizada sempre pelas Governantas de acordo com a 
disponibilidade relativamente às estadias e sempre que exista uma entrada; 

 A atividade de verificação tem como objetivo assegurar a conformidade do quarto com os padrões de qualidade 
definidos; 

 Aquando da verificação da limpeza, a Governanta deve usar EPI’s (máscara de proteção, luvas e proteção para 
os sapatos, antes de entrar em qualquer casa; 

 As atividades de verificação são registadas no impresso “Check-List Housekeeping” (ver Anexo 3). 

Nas áreas públicas: 

 A limpeza das áreas públicas é registada localmente, em cada ponto de verificação. Esse registo contém o dia, a 
hora e nome do empregado de limpeza. A verificação da conformidade das áreas públicas é realizada pelas 
Governantas. Sempre que o colaborador detete qualquer não conformidade informa o/a Governante/a para que 
proceda à reposição da situação anómala. 

 

5.4. Gestão da rouparia / lavandaria 

A Rouparia é de grande importância para o funcionamento das diversas áreas de Vale do Lobo, daí a necessidade de 
ser uma área devidamente planeada, organizada e controlada. 

O acesso e manuseamento das roupas é da exclusiva responsabilidade dos colaboradores da Rouparia / Lavandaria. 

Os colaboradores do departamento de Housekeeping (Limpeza de unidades e áreas públicas) deverão ter 3 conjuntos 
completos pessoais. A identificação destes é feita pela aposição do nome do colaborador na etiqueta das peças de 
roupa.  

Para o manuseamento e separação da roupa, seguir as orientações da DGS: 

 A roupa, assim que for retirada do quarto / unidade de alojamento é de imediato levada para a lavandaria, sendo 
colocada com precaução em saco plástico, para depois ser lavada em máquina própria para roupa contaminada; 

 A lavagem será realizada com ciclo de desinfeção, utilizando produto apropriado para o efeito. 
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5.5. Fitness Centre 

Os espaços onde decorre prática de atividade física, pelas suas características, podem ser locais de potencial 
transmissão da infeção por COVID-19, quer por contacto direto e/ou indireto. Por isso, medidas adicionais devem ser 
tomadas para assegurar a minimização da transmissão da doença nestes contextos: 

 O uso de máscara é obrigatório para os funcionários, no entanto ficarão dispensados de utilização da máscara 
durante as sessões de treino que impliquem realização de exercício físico; 

 O uso de máscara é obrigatório para os utilizadores, no entanto ficarão dispensados de utilização da máscara 
durante a realização de exercício físico; 

 Manter um registo (Anexo 4), devidamente autorizado, dos funcionários e utilizadores (nome e contacto 
telefónico), que frequentaram os espaços de prática de atividade física (sejam infraestruturas ou espaços de ar 
livre), por data e hora (entrada e saída), para efeitos de eventual vigilância epidemiológica; 

 A área de Fitness e SPA estará munidas de uma estação de desinfeção das mãos, à entrada e saída do espaço; 

 Deve ser garantido o controlo do acesso ao espaço e evitar aglomerados/filas de espera  

 As marcações deverão ser feitas, preferencialmente, por meios digitais; 

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

 Deverá ser dada a prioridade à pratica de atividades físicas individuais, especialmente no exterior, contudo se a 
nível grupal forem aprovadas, deverão os monitores da atividade terem consigo embalagens para desinfeção 
regular das mãos e incentivar os Clientes durante a sua atividade; 

 As aulas de grupo (em sala ou exterior) deverão contemplar a redução de participantes, assegurando que a 
lotação máxima é reduzida, de forma a garantir o distanciamento físico de pelo menos 3 metros entre 
praticantes; 

 Após as aulas de grupo, o espaço deve ser arejado, durante pelo menos 20 minutos; 

 Aulas de grupo – fitness, etc – todos os Clientes são responsáveis pela limpeza e desinfeção de materiais de uso 
próprio após a sua utilização; 

 Todos os equipamentos existentes na área de Fitness devem respeitar a distância mínima de 3 metros entre si; 

 Os monitores devem ser responsáveis pela limpeza/ desinfeção de todas as superfícies de contato pelo menos 
2 vezes por dia, antes e após cada utilização de cada equipamento; 

 A utilização de balneários não é permitida, pelo que os praticantes devem procurar alternativas, nomeadamente 
nos seus domicílios ou unidades de alojamento. 

 

5.6. SPA 

 O uso de máscara é obrigatório para os funcionários e clientes; 

 As marcações deverão ser feitas, preferencialmente, por meios digitais (e-mail) ou telefone; 

 Nos locais frequentados pelos Clientes (receção, sala de tratamento e sala de relaxamento) estarão instalados 
dispensadores de gel alcoólico e recipientes de lixo de tampa com abertura de pedal; 

 Colocou-se uma barreira física de acrílico transparente no balcão de atendimento; 

 Retirar todas as ofertas de bebidas de boas-vindas ou substituir por versões individuais; 

 Os tratamentos serão realizados em área exterior; 

 A utilização de balneários não é permitida; 

 Não será permitido o acesso a áreas húmidas, sauna ou piscina interior; 
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 Deixar de disponibilizar quaisquer brochuras de produtos, flyers promocionais, revistas e livros, privilegiando o 
envio dos documentos em formato digital; 

 Nas salas de tratamento, serão eliminadas as forras de marquesas ou quaisquer atoalhados dispensáveis aos 
tratamentos, para facilitar a limpeza e desinfeção após utilização do Cliente; 

 Na sala de relaxamento, será assegurada uma distância mínima de 2 metros entre chaise-lounges, de forma a 
garantir o distanciamento social. 

 

6. Golfe 

O empreendimento dispõe de dois campos de golfe – Royal e Ocean Golf Course e 
dispõem do selo Clean & Safe, emitido pelo Turismo de Portugal. 

 

Os campos de golfe e as suas equipas estão munidas dos seguintes equipamentos e 
procedimentos: 

 Equipamentos de proteção individual em número suficiente para os trabalhadores envolvidos nas atividades de 
manutenção do campo e no atendimento e serviço aos Clientes: máscaras e viseiras protetoras; 

 Equipamento de proteção individual disponível para Clientes, se necessário, quando os mesmos desejem utilizar 
os espaços fechados do campo de golfe (ex.: receção); 

 Stock de materiais de limpeza, de uso único, proporcional à dimensão do campo e das suas instalações, incluindo 
toalhetes de limpeza de uso único, humedecidos em desinfetante, lixívia e álcool a 70º; 

 Dispensadores de solução antissética de base alcoólica ou de solução à base de álcool, junto aos pontos de 
entrada / saída do clubhouse, armazéns de buggies e trolleys e casa da manutenção de golfe. Em alternativa, 
estarão disponíveis dispensadores de gel desinfetante individual para cada um dos colaboradores; 

 Contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico; 

 Local para isolar pessoas identificadas como casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, de acordo com os 
procedimentos de prevenção, controlo e vigilância implementados na sequência de orientações da DGS, previsto 
no Plano de Contingência de Vale do Lobo; 

 Nas instalações sanitárias, equipamento para lavagem de mãos com sabão líquido e toalhetes de papel. 

 

Adicionalmente será assegurado: 

 Lavagem e desinfeção das superfícies, mobiliário e equipamento, de acordo com o protocolo interno, descrito no 
Capítulo 5.2 - Housekeeping, nomeadamente em espaços onde colaboradores e Clientes circulam e podem 
coabitar, garantindo o controlo e a prevenção de contágio; 

 Limpeza, várias vezes ao dia, das superfícies e objetos de utilização comum (incluindo balcões e zonas de 
atendimento, áreas sociais), incluindo os interruptores de luz, corrimãos, puxadores, etc.); 

 Ser dada preferência à limpeza húmida, em detrimento da limpeza a seco e ao uso de aspirador de pó; 

 Que a renovação de ar das salas interiores e espaços fechados, é feita regularmente; 

 Limpeza e desinfeção dos buggies, antes de cada nova utilização; 

 As bolas utilizadas na Academia também serão desinfetadas. 

 

Na organização do serviço e do jogo no campo de golfe, será assegurado: 

 O cumprimento das medidas de distanciamento social de Clientes jogadores de golfe e colaboradores nas 
instalações de atendimento, no serviço ao Cliente e no campo, de acordo com as orientações da Direção Geral de 
Saúde e as veiculadas pelas associações do setor; 
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 Durante o horário de funcionamento do campo de golfe, encontra-se permanentemente em serviço, um 
colaborador responsável por acionar os procedimentos de salvaguarda e restrição, em caso de suspeita de 
infeção, que acompanha a pessoa com sintomas à área reservada para o efeito, previsto no Plano de Contingência, 
prestando-lhe a assistência necessária. O suspeito de infeção deverá contactar o Serviço Nacional de Saúde; 

 O armazenamento dos resíduos produzidos por doentes suspeitos de infeção em saco de plástico apropriado que, 
após fechado (ex. com abraçadeira), deve ser isolado e enviado para operador licenciado na gestão de resíduos 
hospitalares com risco biológico, conforme previsto no Plano de Contingência de Vale do Lobo. 

 

Para a equipa de manutenção, para além das medidas já referidas, todas as máquinas e ferramentas serão 
desinfetadas frequentemente, nomeadamente sempre que houver troca de utilizador. 

As restantes medidas preconizadas para os Clientes do golfe, encontram-se descritas na brochura criada para esse 
efeito e que será enviado / entregue aos Clientes no momento da reserva / check-in, que se encontra no Anexo 5. 

 

7. Oficina 

Para além das medidas de apresentadas neste Plano, transversais a todas as áreas, a Oficina, por ser um local com 
algumas especificidades, deverá ser alvo de medidas adaptadas à sua realidade. 

 

7.1. Entrega da viatura na oficina 

 Deve-se avisar previamente a oficina da necessidade da entrega da viatura e agendar uma data e hora para esse 
efeito; 

 Aquando da entrega, haverá à disposição do colaborador gel desinfetante e os intervenientes deverão utilizar 
máscara; 

 A entrega da viatura e chaves na oficina, deve fazer-se, no exterior, nos horários previamente acordados; 

 Não deverão ser deixados objetos pessoais na viatura. 

 

7.2. Ferramentas e material de trabalho  

 Deve limitar-se, ao máximo, a troca ou partilha de objetos e ferramentas entre os colaboradores da oficina, os 
quais devem desinfetar ferramentas após a sua utilização; 

 Todos os espaços de trabalho devem ser arejados frequentemente; 

 Deve ser garantida a limpeza e desinfeção diária de equipamentos, postos de trabalho e de todos as zonas de 
potencial contaminação (como portas, interruptores, puxadores, telefones, superfícies como mesas, secretárias), 
observando-se as regras relativas às áreas comuns mencionadas neste plano; 

 A aquisição de material / peças, em instalações de fornecedores deverá ser evitada, privilegiando sistemas de 
entrega nas nossas instalações, contudo caso seja indispensável essa deslocação deverão ser utilizados os EPI’s 
disponibilizados (idealmente máscara, viseira e luvas). 

 

7.3. Viaturas 

 Deve-se iniciar e terminar a intervenção nas viaturas com a desinfeção de todos os pontos frequentes de contacto 
físico: chaves, portas, puxadores, volantes, travão de mão, manete das mudanças e manípulos de instrução 
internos; 

 Não se deve tocar em nenhum objeto pessoal que esteja dentro da viatura; 
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 A realização de testes de estrada deverá limitar-se ao indispensável. Caso seja necessário neste caso, apenas são 
permitidas um máximo de duas pessoas no veículo, um na dianteira, outro na traseira, com o uso de máscaras; 

 Em caso de recolha e entrega de viaturas noutras localizações do resort, os colaboradores da oficina deverão 
utilizar os EPI’s, (idealmente máscara, luvas e viseira).   

 

8. Vendas Imobiliárias 

Na realização de visitas aos imóveis ou terrenos, deverão ser atendidas as seguintes normas: 

 A visita será agendada previamente; 

 Será fornecido ao Cliente um kit com: máscara, luvas, cobre pés e toalhitas desinfetantes; 

 O Cliente deverá dirigir-se à propriedade em viatura própria; 

 Caso o Cliente esteja acompanhado por um agente este deverá esperar no exterior da propriedade; 

 A propriedade a visitar deverá estar vazia; 

 À entrada o Cliente deverá colocar meios de proteção que lhe foram entregues com o Kit; 

 À saída os meios de proteção devem ser colocados num saco próprio para o efeito (que deverá ser fechado) e 
colocados no lixo. 

 

Previamente à realização de qualquer visita, será enviado a brochura que consta no Anexo 5. 

Na realização de reuniões com os Clientes, no stand de vendas, deverão ser atendidas as normas descritas no capítulo 
2.6 do presente plano. 
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VI. Cliente Infetado 

Caso seja do conhecimento a presença de um Cliente infetado, deverão ser informados o Diretor de Serviços Gerais 
e Recursos Humanos, o Resort Controlo e o Diretor da Unidade de Negócio que presta o serviço ao Cliente (Clube, 
Golfe, Alojamento, entre outros). 

Caso o Cliente esteja alojado no empreendimento, em habitação própria ou unidade de alojamento local, deverá ser 
encaminhado para a sua habitação. Na eventualidade de não estar alojado no empreendimento, poderá ser 
encaminhado para a Área de Isolamento, conforme previsto no Plano de Contingência. 

Os demais procedimentos para despiste dos sintomas e contactos com as autoridades de saúde, deverão também 
cumprir com o previsto no Plano de Contingência. 

 

VII. Registo de Casos 

No Anexo 4 do Plano de Contingência consta um modelo de registo que qualquer incidente, relativo a eventuais 
contágios de COVID-19. O  

Quaisquer incidentes deverão ser comunicados à Direção de Serviços Gerais e Recursos Humanos, que manterá o 
referido registo atualizado. 

 

VIII. Fontes e Referências Bibliográficas 

Para eventual consulta, descrevemos as fontes consultadas e consideradas na preparação do presente plano: 

Organização Mundial da Saúde https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-
workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6 

Organização Internacional do Trabalho https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/--
-ilo-lisbon/documents/publication/wcms_744845.pdf 

Diário da República 

Decreto-Lei n.º 10-A/2020 - Estabelece medidas excecionais e 
temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - 
COVID 19 

Portaria 20/2020 de 1 de Maio - Altera as medidas excecionais e 
temporárias relativas à pandemia da doença COVID 

Resolução do Conselho de Ministros 33-A/2020 de 30 de Abril - Declara 
a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

Resolução do Conselho de Ministros 33-C/2020 de 30 de Abril - 
Estabelece uma estratégia de levantamento de medidas de confi 
namento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID 19 

 

Direção Geral de Saúde 

https://covid19.min-saude.pt/wp-
content/uploads/2020/05/ManualVOLUME1-1.pdf 

https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/saude-e-trabalho-
medidas-de-prevencao-da-covid-19-pdf.aspx 

Orientação 006/2020 – Procedimentos para a prevenção e controlo nas 
Empresas – Planos de Contingência 

Orientação 011/2020 - Medidas de prevenção da transmissão direta no 
atendimento ao público 

Orientação 014/2020 - Desinfeção, superfícies; estabelecimentos de 
atendimento ao público; outros estabelecimentos na comunidade 
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Orientação 019/2020 – Equipamentos de Protecção Individual para 
Não Profissionais de Saúde 

023/2020 – Procedimentos em estabelecimentos de restauração e 
bebidas 

SAFE Shopping Centers Guia para a reabertura de um Shopping no pós-crise Covid-19  

Covid-19 – Considerações para Centros Comerciais 

APR APR Ensuring Safety.pdf 
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ANEXO 1 

CARTAZES DE DIVULGAÇÃO - DGS 
 
 
  



1 m 1 m

Se regressou de uma área

afetada, evite contacto 

próximo com outras pessoas 

If you returned from an

affected area, avoid contact

close with people

Lave frequentemente as

mãos com água e sabão

ou use solução à base 

de álcool

Quando espirrar ou tossir

tape o nariz e a boca com 

o braço ou com lenço 

de papel que deverá ser 

colocado imediatamente 

no lixo

When coughing or sneezing

cover your mouth and nose

with your forearm or with 

tissue paper that should 

be placed immediately In 

the trash 

Wash your hands frequently

with soap and water or an

alcohol -based solution

CORONAVÍRUS  (COVID-19)
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ANEXO 2 

REGISTO DE AUTO MONITORIZAÇÃO DE SINTOMAS 

COMPATÍVEIS COM COVID-19 
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1. O colaborador deverá registar, diariamente, a presença ou ausência de sintomas compatíveis com COVID-
19. 

2. O quadro abaixo deverá ser preenchido por cada colaborador (poderão ser acrescentadas tantas linhas 
quanto as necessárias). 

 

 

 
 
  

Data / 
Hora 

Sem sintomas 
(confirme que está 

assintomático para COVID-
19) 

Sintomas 

Febre  
(temperatura 
=ou>38.0ºC) 

Tosse 
Dificuldade 
em respirar 

Outros sintomas 
Específicos. Quais? 

 Nenhum 
Sim_____º 
Não 

Sim 
Não 

Sim 
Não 

 

 Nenhum 
Sim_____º 
Não 

Sim 
Não 

Sim 
Não 

 

 Nenhum 
Sim_____º 
Não 

Sim 
Não 

Sim 
Não 

 

 Nenhum 
Sim_____º 
Não 

Sim 
Não 

Sim 
Não 

 

 Nenhum 
Sim_____º 
Não 

Sim 
Não 

Sim 
Não 

 

 Nenhum 
Sim_____º 
Não 

Sim 
Não 

Sim 
Não 

 

 Nenhum 
Sim_____º 
Não 

Sim 
Não 

Sim 
Não 

 

 Nenhum 
Sim_____º 
Não 

Sim 
Não 

Sim 
Não 

 

 Nenhum 
Sim_____º 
Não 

Sim 
Não 

Sim 
Não 

 

 Nenhum 
Sim_____º 
Não 

Sim 
Não 

Sim 
Não 

 

 Nenhum 
Sim_____º 
Não 

Sim 
Não 

Sim 
Não 

 

 Nenhum 
Sim_____º 
Não 

Sim 
Não 

Sim 
Não 

 

 Nenhum 
Sim_____º 
Não 

Sim 
Não 

Sim 
Não 

 

 Nenhum 
Sim_____º 
Não 

Sim 
Não 

Sim 
Não 
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ANEXO 3 

CHECK-LIST E REGISTO DE LIMPEZA 
HOUSEKEEPING 

 
  



Villa nº na  se não aplicável

Data  0 Item não cumprido

Equipa 1 Item cumprido

ITEM ÁREA 0/1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Comentários

 

CRITÉRIO

Mãos lavadas antes e depois da limpeza (uso de sabão e água ou desinfectante)

Primeiro  limpeza, seguida de desinfeção

Limpeza de todas as superfícies (incluindo interruptores, maçanetas, comandos)

Limpeza de sofás e cortinas devem ser com vapor.

Sacos plásticos para roupa e residuos.

Ventilação das divisões antes de iniciar limpeza (e durante toda a limpeza)

Uso de proteção individual (avental, luvas e máscara). As luvas devem ser descartadas após 

limpeza.

Uso de toalhetes ou papel para desinfectar superficies , materiais de limpeza e produtos 

adequados

 

D
iv

e
rs

o
s

C
o

zi
n

h
a

Bancadas sem manchas ou vestígios de água 

Mobiliário existente (mesas e cadeiras de refeição)

Food Parcel

 

Limpeza de Máquinas de lavar loiça & Roupa (60º no mínimo)

Limpeza de molduras, quadros

Limpeza dos artigos para crianças (berços, cadeiras de refeição, brinquedos)

Aparelhos de limpeza (incluindo aspiradores)

P
ro

te
çã

o
 &

 P
re

p
ar

aç
ão

Iniciar limpeza pelos quartos, salas, cozinhas e por último, casas de banho 

Té
cn

ic
as

 d
e

 L
im

p
e

za

Maçanetas; Corrimões; Interruptores; Parapeitos e puxadores de janelas; Comandos; Chaves; 

Tábuas de Engomar; Caixotes do Lixo; Candeeiros;

G
e

ra
l (

Q
u

ar
to

s 
&

 S
al

as
)

Cabides e  mesas de cabeceira

Tecidos (cortinas e sofás) limpos  - vapor

Chão Limpo e desinfetado

A varanda/ pátio e mobiliário exterior 

Superfícies de mobiliário 

Os vidros das janelas, espelhos e superfícies de metal/ inox

Checklist Housekeeping 

Chão Limpo e desinfetado

C
as

as
 d

e
 B

an
h

o

Frigorífico limpo e sem cheiros

Lava-loiças & torneiras

Balde do Lixo vazio com saco novo

Azulejos e espelhos

Loiças sanitárias (exterior e interior)

Portas de Duches e cortinas

Amenities existentes e bem colocados

Toalhas Limpas e bem arrumadas

Torneiras e ralos

Chão, paredes, portas 

Utensílios de cozinha e loiças 

Puxadores e Armários

Eletrodomésticos (cafeteira, torradeira, microondas, exaustor, máquinas loiça e roupa, 

frigorífico, forno, placa de fogão, etc)



Data/Date Hora/Time Colaborador/Staff member

Registo da limpeza e higienização desta área
de acordo as normas Covid-19 da DGS (Direção Geral da Saúde)

Cleaning and sanitizing record of this area according to DGS (Direção Geral da Saúde) Covid-19 measures

Local/Location:
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ANEXO 4 

REGISTO DE UTILIZADORES 
FITNESS CENTRE 
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Date: ___ / ___ / _____ 

  

NAME 

[CAPITAL LETTERS] 
MEMBERSHIP 

START 

TIME 

END 

TIME 
CONTACT 
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ANEXO 5 

BROCHURAS INFORMATIVAS 
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GUIA PRÁTICO PARA A SUA 
PERMANÊNCIA EM VALE DO LOBO  

DURANTE A PANDEMIA COVID-19

Estimado Resort Member, 

No sentido de receber os nossos membros com a máxima segurança, bem como em assegurar o bem-
estar das nossas equipas, Vale do Lobo implementou algumas medidas extraordinárias, no âmbito da 
pandemia Covid-19.

#ESTADIASEGURA
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CLUBE DE PROPRIETÁRIOS 

• Por favor mantenha o distanciamento de segurança recomendado;

• Cumpra com as recomendações que se encontram afixadas nas diversas áreas de Vale do Lobo,

  nomeadamente a utilização de máscara;

• A Receção do Clube terá atendimento presencial das 10:00h às 18:00h nos dias úteis. Além deste horário,

  queira por favor contatar a Receção Principal do Resort presencialmente ou através do +351 289 353 320 até

  às 24:00h, após a qual poderá contatar o Resort Controlo através do número +351 289 353 415;

• O Club of Clubs está aberto para os Resort Members, tendo uma capacidade máxima de 10 pessoas no 

interior. Solicitamos que, preferencialmente, os utilizadores utilizem o espaço pelo tempo mínimo necessário;

• Apenas uma pessoa deve dirigir-se ao balcão da receção do Clube para tratar de qualquer assunto relativo à

  sua propriedade;

• Aumentámos a frequência de limpeza das áreas públicas e comuns, principalmente nas zonas de maior

  contacto, como portas, balcões de atendimento e casas de banho, e intensificámos o recurso a desinfetantes;

;
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• Dispensadores com soluções antissépticas estão disponíveis em todas as áreas públicas;

• Alguns serviços mantêm-se de momento encerrados, como o Spa (áreas sociais e serviço de massagens),

  ginásio, sauna, banho turco, Jacuzzi e piscinas interiores;

• A equipa de Resort Controlo mantém-se 100% operacional, tendo sido adotadas as necessárias medidas de

  segurança para proteger colaboradores e clientes;

• O Resort Shuttle encontra-se em funcionamento e foram adotadas as medidas de segurança necessárias

  (informação disponível nos Shuttles e no Website);

• Aconselhamos o contato telefónico com a nossa equipa caso necessite de alguma informação, através do

  número +351 289 353 333;

• Os serviços de gestão e manutenção de propriedades continuam a ser prestados, tendo sido implementadas

  todas as medidades de higiene e segurnaça necessárias para proteção dos colaboradores e clientes;

RESORT SHUTTLE

• A porta da frente do Shuttle estará fechada. O condutor não abrirá essa porta. Os clientes serão encaminhados

  para a porta de trás do Shuttle;

• 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 e indicar o n.º da vila onde se encontram alojados aos motoristas;

• A frequência de limpeza do Resort Shuttle foi reforçada.
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• 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

Para mais informações, por favor consultar:  DGS (Direção Geral de Saúde) | OMS (Organização Mundial da Saúde) 

OBRIGATÓRIO O USO DE
MÁSCARA DE PROTEÇÃO

TAPE O NARIZ E A BOCA
SEMPRE QUE TOSSIR OU

ESPIRRAR

OS DOIS LUGARES DA FRENTE 
NÃO SERÃO USADOS PARA O 

TRANSPORTE DE CLIENTES

POR FAVOR MOSTRE O SEU 
CARTÃO RM E INFORME O 

NÚMERO DA SUA VILA

RESPEITE O
DISTANCIAMENTO SOCIAL 

HAVERÁ UM NÚMERO
LIMITADO DE CLIENTES POR 

TRANSPORTE

LAVE OU DESINFECTE
AS MÃOS COM FREQUÊNCIA
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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
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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 e 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. A bagagem será pulverizada com desinfetante, para sua segurança;

• A nossa Receção terá atendimento presencial das 08:00h às 24:00h. A partir desta hora e para situações de

  emergência, queira por favor contactar-nos através no número 289  353 415 (Resort Controlo);

• O uso de máscara facial é obrigatório dentro do edifício da Receção do resort;

• O kit de segurança Vale do Lobo estará disponível para nossos hóspedes em 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;

2/4
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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 o Spa (áreas sociais e serviço de massagens),

  ginásio, sauna, banho turco, Jacuzzi e piscinas;

• Aconselhamos o contato telefónico com a nossa equipa da Receção caso necessite de alguma informação, 

  através do número 289 353 320.

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;

• No dia do check-out, a sua fatura ser-lhe-á enviada por e-mail;

• 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 equipamentos

  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. 

• Os tratamentos serão realizados em área exterior;

• A utilização de balneários não é permitida;

• Não será permitido o acesso a áreas húmidas, sauna ou piscina interior;

• 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

For more information, please consult: DGS (Direção Geral de Saúde) | OMS (Organização Mundial da Saúde) 
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GUIA PRÁTICO PARA O GOLF 
DURANTE O COVID-19

Seguindo a declaração oficial do Governo Português, os Campos de Golfe em Portugal foram autorizados 
a abrir novamente em Maio de 2020. Esta decisão reflete a intenção de reabrir gradualmente as áreas 
do desporto, turismo e lazer, conforme permitido pela contenção da pandemia em Portugal e, em 
particular, na região do Algarve. O golfe é um desporto ao ar livre e foi decidido que pode ser jogado, 
desde que sejam respeitados os novos procedimentos de segurança por todos os jogadores.

Queremos proporcionar a mesma experiência única de golfe, mas também manter todos em segurança. 
Solicitamos a todos os jogadores que desejam jogar nos campos de Vale do Lobo que sigam as instruções 
a seguir.
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RESERVA

. É obrigatória a reserva antecipada do seu tee time – através do website, aplicação, e-mail ou telefone;

. É pedido aos jogadores que providenciem um número de telefone, e-mail para facilitar o contacto;

. Todos os golfistas serão informados dos nossos procedimentos antes da chegada ao campo.

ANTES DA CHEGADA

. O equipamento de golfe deve ser lavado antes de sair de casa;

. Recomendável chegar ao campo não mais do que 20 minutos antes da hora reservada;

.  Respeite o distanciamento social de 2 metros e use uma máscara de proteção dentro da receção do golfe;

.  O uso de máscara de proteção é também recomendado no contato com outros clientes ou colaboradores
  do resort;
. Os balneários estão encerrados. Os jogadores devem chegar já vestidos e trocar de sapatos no carro.

CHECK-IN: RECEÇÃO DE GOLFE 

. Todos os jogadores devem fazer o check-in na receção do golfe;

. Por favor, respeite a distância de segurança de 2 metros na fila;

. O uso de máscara de proteção é obrigatório no interior do edifício da Receção de Golfe;

. Durante o check-in ou para pagar algum material alugado, utilize apenas meios de pagamento eletrónicos.
  Não será aceite nenhum dinheiro na caixa ;
. Os cartões de pontuação estarão disponíveis na Receção de Golfe;
. Só é permitido jogar golfe socialmente. Não é permitida a realização de nenhuma competição de golfe.

CLUBHOUSE

. As casas de banho têm portas de entrada abertas e são limpas regularmente;

. Os secadores de mãos estão desativados, serão apenas fornecidas toalhas de papel descartáveis;

. Os trolleys e buggies higienizados estão disponíveis para aluguer, somente para uso individual;

. É recomendado aos golfistas a utilização do seu próprio equipamento;

. Os restaurantes e bares permanecerão fechados até novo aviso.

. A loja de golfe encontra-se temporariamente encerrada até novo aviso.
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DURANTE O JOGO

. A utilização de buggies é limitada a um jogador por buggy, à exceção de pessoas que morem juntas na
  mesma casa;
. O tempo de intervalo entre cada tee time será de 10 minutos;
. O putting green está disponível para utilização, limitado a apenas 4 jogadores em simultâneo;
. É permitido um aquecimento na Academia de Golfe. Os colaboradores do resort fornecerão bolas de
  golfe para os clientes;
. Os jogadores devem chegar ao primeiro tee de saída no máximo 5 minutos antes do horário reservado;
. Se algum jogador está á espera para jogar, a distância social recomendável deve ser respeitada durante
  todo o tempo de espera;
. Todos os jogadores devem seguir as recomendações sobre o Covid-19 e respeitar as instruções do staff;
. Até novo aviso, o uso de Caddies não é permitido nos campos.

NO CAMPO

. Por favor, mantenha sempre a distância social mínima de 2 metros, principalmente nos tees e nos greens;

. Para sua segurança, os ancinhos foram removidos dos bunkers. Os jogadores devem alisar a areia com o
  seu próprio taco ou com os pés;
. Os lava bolas foram removidos do campo;
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. As bandeiras devem permanecer sempre nos buracos dos greens e não devem ser tocadas/ retiradas;

. Os copos de cada buraco foram rebaixados em 1 cm a contar do nível da relva para evitar a necessidade
  de contato na recuperação da bola e serão desinfetados regularmente ao longo de todo o dia; 
. Os jogadores não devem tocar no equipamento de outros jogadores (tacos, bolas de golfe, buggies);
. É recomendável que os jogadores desinfetem as mãos antes, durante e após a partida de golfe. Cada
  jogador deve ter a sua própria solução desinfetante no saco; 
. Equipamento, comida e bebida não devem ser partilhados entre jogadores;
. Os jogadores devem evitar o contacto interpessoal direto, como apertos de mão, beijos ou abraços no
  final do jogo, ou qualquer outro tipo de proximidade social;
. Recomenda-se a todos os jogadores que saiam do campo assim que terminem o seu jogo;
. As mãos devem ser lavadas e higienizadas nas casas de banho; 
. Assegurar que o clube e os equipamentos permanecem limpos após a sua utilização. 

Temos a certeza de que juntos vamos superar esta situação e voltar à prática habitual de jogo brevemente. 
Até lá, é fundamental que todos, individualmente e coletivamente, sigam cuidadosamente as novas regras 
e ajudem a impedir a propagação deste vírus.

Muito obrigada pela sua compreensão e cooperação. Mantenha-se seguro e aproveite o golfe.

Hernâni Estêvão
Diretor de Golfe 
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CÓDIGO DE CONDUTA PARA 
VISITAS A PROPRIEDADES 

DURANTE O COVID-19

A segurança dos nossos clientes, residentes, convidados e membros da equipa é a nossa maior 
prioridade. Cumprimos com precisão as recomendações do governo e das autoridades de saúde, pelo 

que gentilmente solicitamos a sua cooperação.

Fique seguro! Agradecemos a sua cooperação



w w w.v a l e d o l o b o . c o m   |                

EM TODOS OS LOCAIS

Por favor manter uma distância mínima de 2 metros entre duas pessoas, o uso de luvas e máscaras é sempre 
obrigatório.

ANTES DA VISITA

VIAGENS RECENTES
Se viajou recentemente e poderá ter sido exposto ao Covid-19, deve adiar a sua visita.

DESINFETANTES PARA AS MÃOS
Os desinfetantes para as mãos estão disponíveis e e são de utilização obrigatória.

NO LOCAL DA VISITA

VISITE SEM PRESSA
O consultor de vendas abrirá a propriedade e aguardará do lado de fora enquanto visita a propriedade, sem 
pressa. Por favor, não toque em nada enquanto estiver no interior da propriedade.

SAPATOS
Sempre que visitar uma propriedade, a nossa equipa da imobiliária fornecerá protetores de sapatos.

INSTALAÇÕES FECHADAS
O  acesso a instalações públicas, como clubes desportivos ou lojas, poderá ser limitado ou impossível.

A CAMINHO DO LOCAL DA VISITA

AGENTE DE VENDAS
Por favor aguarde pelo seu agente de vendas antes de entrar na propriedade. O mesmo irá aguardar no lado 
de fora da propriedade durante a sua visita.

PROPRIEDADE VAGA
Antes de iniciar uma visita, o consultor de vendas garantirá que mais ninguém está dentro da propriedade.
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