




Sendo a qualidade do serviço, um dos pontos característicos
Jupiter Hotel Group, assim como os elevados padrões de limpeza e
higiene em todo o hotel, reforçamos e complementamos os
procedimentos de acordo com as orientações das autoridades
competentes, tornando os nossos protocolos de limpeza e higiene
ainda mais rigorosos.



UMA EQUIPA A 

TRABALHAR PARA QUE 

TENHA AS MELHORES 

FÉRIAS EM SEGURANÇA



1.
Plano de formação rigoroso 

para todos os membros
da equipa, sobre os novos 

protocolos de higiene
e limpeza 

2.
Desinfeção extra das áreas dos 

quartos mais frequentemente 
tocadas - interruptores de luz, 
maçanetas, controles remotos 

de TV e comandos de AC

3.
Reforço da frequência 
de limpeza das áreas 

públicas (incluindo 
lobbies, elevadores, 
maçanetas, casa de 

banho públicas e chaves 
dos quartos)

4.
Retirados dos quartos todos 
os artigos decorativos e de 
estacionário, contudo serão 

fornecidos em formato digital 
ou disponíveis mediante 

pedido)

5.
Os serviços de comidas e 

bebidas foram adaptados de 
acordo com as 

recomendações atuais de 
segurança alimentar

6.
Reforço de gel 

desinfetante para as 
mãos em todo o hotel 





ÁREAS PÚBLICAS
USO DE MÁSCARA OBRIGATÓRIO

Para todos os 
visitantes com idade 
≥ 10 anos em locais 
fechados, em filas de 
atendimento e em 
equipamentos de 
diversão (exceção dos 
que têm, em seu 
percurso, água) e em 
anfiteatros.



RECEÇÃO
& ATENDIMENTO

Cuidado e Higiene
reforçadas desde a
entrada no hotel



2 .
Sinalização de procedimentos 

para assegurar a distância de 

segurança no balcão da 

receção

3.
Pagamento através de 

cartões de crédito/débito e 

MB Way para todos os 
consumos 

1.
Online Check-In



4.
Todos os cartões Key

Card serão desinfetados.

5.
Limpeza de malas e 

carrinhos (bebé, golfe entre 
outros) mediante pedido

6.
Disponibilização de Kits com 
máscara e gel desinfetante 

(custo adicional) 





QUARTOS
LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Contamos com uma

equipa experiente e

formada com os

rigorosos procedimentos

“Clean & Safe”



1.
Minimizámos todos os 

materiais em papel ou
outros objetos, evitando 

assim o manuseamento
desnecessário por várias 

pessoas.

Os clientes serão informados à 
chegada sobre os

procedimentos de limpeza, sendo 
possível reduzir

a frequência caso o cliente assim 
prefira. 

Disponibilização de Kits de 

Proteção Individual, com 
uma máscara e solução 
desinfetante mediante 

custo adicional. 

Reforçámos as funcionalidades 
da App, para que 

possa através do telemóvel 
consultar menus de SPA, 

restaurante, Room Service e 
Diretório de serviços.

5.
Higiene e processo de 

desinfeção do AC, 
superfícies e novos 

protocolos de 
manutenção. 

6.
Roupa de cama e quarto 

lavadas a uma temperatura 
superior a 60º.

2 . 3 .

4.  





RESTAURANTE
& BARES

Contamos com uma

equipa experiente e

formada com os

rigorosos procedimentos

“Clean & Safe”



2.
Passou a ser recomendada a pré-

reserva de mesa, para que possamos 
garantir o cumprimento das capacidades 

máximas.

1.
Revimos todos os serviços de 

modo a eliminar o Self
Service e dependendo do hotel, 

serão disponibilizados os
serviços de Restaurante à la 

Carte e/ou Buffet com 

Serviço assistido. 

3.
Colocámos os menus dos 

restaurantes e bares em formato
digital, consultáveis através de QR 

Code.

Sempre que for necessário um menu 
em suporte físico será disponibilizado. 

O mesmo será limpo e desinfetado 
após utilização.

4.
Protocolos de higiene 

profunda, várias vezes ao 
dia 

e filosofia de limpeza ativa.




