O Bliss hotel no vale do Café, se preparou para
recebê-lo com segurança e conforto!
As operações no Bliss seguem um rígido protocolo de
segurança e higiene, recomendados pela OMS, pelo
Ministério da Saúde, Prefeitura Municipal de
Vassouras e Secretaria de Turismo.
A seguir detalhamos as principais medidas adotadas nos espaços e equipes
do nosso hotel, para garantir uma hospedagem segura.

Procedimentos para os colaboradores:






Uso obrigatório de máscaras
Distanciamento a hóspedes e colaboradores nas áreas sociais e de
serviço
Limpeza periódica das áreas de trabalho
Disponibilização de álcool Gel 70% nas áreas de trabalho
Manual de prevenção e protocolos de segurança ( disponível para
consulta)

Higienização e limpeza:






Higienização e limpeza seguindo as orientações e especificações dos
mais rígidos protocolos de controle
Higienização de malas dos hóspedes, quando a cargo dos
colaboradores do hotel
Ventilação permanente ou prolongada das áreas sociais, sempre que
possível.
Higienização e desinfeção periódica das áreas comuns.
Disponibilização de álcool em gel 70% em todas as áreas sociais e
internas do hotel

Recepção e Lobby:





Pré check in on line e agendamento de check out para os hóspedes
que desejarem, com o objetivo de evitar fila e aglomerações de
clientes no lobby do hotel.
Incentivar o distanciamento social na recepção
Higienização das chaves magnéticas, canetas, máquinas de cartão, e
todo e qualquer objeto de uso na recepção

A&B, Café Bliss e Eventos:


Redimensionamento dos tipos de montagem de salas de eventos,
Coffee Breack e Café Bliss, respeitando o distanciamento entre mesas
e clientes.

Hospedagens e apartamentos







Nossos apartamentos são dotados de janela, sacada ou varanda, sem
limitação de abertura.
Nos procedimentos de limpeza dos apartamentos, utilizamos um
desinfetante e limpador comprovadamente eficaz, composto por três
biocidas em perfeito sinergismo com amplo espectro de ação ( inclui o
quaternário Didecílico de 5ª geração).
Maior tempo de ventilação dos apartamentos pós check out e limpeza
e higienização reforçada, antes da liberação para novo check in.
Reforço de aplicação de produtos bactericidas e higienizações
periódicas, em áreas comuns e ares condicionados.
Todos os itens colocados nos apartamentos, serão previamente
higienizados com álcool 70%.

Apartamentos, ventilação e iluminação natural





100 % dos apartamentos possuem ventilação e iluminação natural,
janelas sem limitação de abertura.
100% dos banheiros dos apartamentos possuem ventilação e
iluminação natural.
100% dos apartamentos e suítes, possuem mesa de trabalho e/ou
refeições, perfeitos para estadia segura e de longa permanência.
Corredores em galeria, abertos e ventilados.

Áreas sociais, ventilação e iluminação natural




Areas comuns e sociais ventiladas e iluminadas naturalmente
Salas de estar espaçosas, ventiladas, iluminadas naturalmente e com
possibilidade de manter distanciamento de outros hóspedes
Jardim com recantos para estar em isolamento.

