PROTOCOLOS DE
BIOSSEGURANÇA
COVID-19 – SAFE&CLEAN

SAFE&CLEAN - CIRCUITO ELEGANTE

Nosso propósito é que você,
viajante exigente, possa
continuar tendo as melhores
experiências, agora com
máxima segurança.

O CIRCUITO ELEGANTE, que há 17 anos traz ao
viajante o melhor da hospitalidade em viagens
inesquecíveis pelo Brasil, neste momento delicado, nos
quais

os

cuidados

com

a

saúde

se

tornaram

imprescindíveis, criou o Selo Safe & Clean, apoiado pela
UNILEVER e auditado pelo BUREAU VERITAS,
empresas de referência mundial em seus segmentos.
Implantamos e certificamos os protocolos de
biossegurança em nossa rede de
estabelecimentos.

NOSSOS PROTOCOLOS

CONDUTAS
Práticas adotadas para manter
o convívio seguro nos
estabelecimentos certificados.

HIGIENIZAÇÃO
Conjunto de medidas eficazes
para garantir a limpeza e
desinfecção de todos os
ambientes.

COMUNICAÇÃO
Uso de sinalização e ações de
comunicação efetiva para
proporcionar a todos uma estada
segura, confiante e agradável.

As melhores experiências nos
destinos mais incríveis do Brasil,
agora com total confiança em
nossos serviços de segurança e
higienização, em prol da saúde e
bem-estar dos hóspedes e
colaboradores.

Uso obrigatório de máscara
nas áreas comuns.

Álcool gel 70% disponível em
todas as áreas do estabelecimento.

Aferição de temperatura.

Acesso restrito de
colaboradores às acomodações.

Afastamento social.

Assinatura de Termo de
Responsabilidade.

CONDUTAS

Todos os colaboradores e
terceirizados devidamente
equipados e treinados para garantir
máxima segurança e higienização
durante a sua hospedagem em
nossos estabelecimentos.

HIGIENIZAÇÃO

Recepção –Todo o material utilizado
no check-in passará por uma rigorosa
higienização.
Acomodação – Higienização realizada com
produtos de alta performance, recomendados
pela OMS e certificados pela ANVISA.
Alimentos e bebidas – Protocolos
rígidos de higiene, conforme
recomendações da ANVISA.
Áreas Sociais – Aumento na frequência de
higienização das áreas comuns.

Amenities e brindes – Disponibilizados em
embalagens higienizáveis.
Recebimento de material – Equipes
treinadas para realizar o serviço
de forma segura.

Neste protocolo estão descritas
as condutas adotadas para
manter o convívio
seguro em todas as áreas dos
nossos estabelecimentos
certificados.

Site –
www.safeandclean.com.br

Aplicativo – Ferramenta para
possibilitar a rápida comunicação
entre você e a equipe de seu
próximo destino.

Sinalização – Comunicação
visual alertando sobre as medidas de
proteção e a importância de
atendimento às recomendações dos
colaboradores.
Termos e Condutas – Sobre
Normas de Prevenção, Questionário
de Saúde do Hóspede e Termo de
Responsabilidade.

COMUNICAÇÃO

A fim de tornar ainda mais
segura e agradável a sua experiência
em nossa seleta rede de
estabelecimentos, faremos uso de
ampla comunicação, que estará a
sua disposição antes, durante e
depois de sua estada conosco.

"tenho o mais simples
dos gostos, me
contento apenas com o
melhor"

Oscar Wilde

#CIRCUITOELEGANTE
#SAFEANDCLEAN

+55 21 98666-3338

www.safeandclean.com.br
contato@safeandclean.com.br

