
Medidas preventivas COVID-19

O The Lodge Wine & Business Hotel cumpre os requisitos de higiene e limpeza necessários 
para a prevenção e controlo da covid-19. 

Para a sua saúde e segurança implementamos diversas medidas de prevenção:

Entrada no hotel

À chegada, a sua bagagem será desinfetada exteriormente. É realizada a medição de 
temperatura corporal a todos os hóspedes e clientes que ingressem nas instalações.

Disponibilizamos gel de desinfeção para as mãos em todas as entradas do hotel e também 
tapetes desinfetantes para os sapatos.

Caso não possua uma máscara de proteção, será disponibilizada à sua entrada.

Espaços públicos

O uso de máscara é obrigatório em todos os espaços fechados de acordo com as normas 
estipuladas pela autoridade nacional de saúde e deve ser utilizada em circulação pelas 
áreas públicas no interior das nossas instalações.

Disponibilizamos, para sua proteção, dispensadores de álcool gel em todas as áreas 
públicas, incluindo receção, bar, restaurante, piscina, ginásio, salas de reunião, 
instalações sanitárias e elevadores.

Temos equipas dedicadas para a limpeza e desinfeção de superfícies com maior frequência, 
as quais utilizam produtos antivirais. 

Restaurante e Bar

A capacidade de ocupação do restaurante e bar está definida para apenas 70% da máxima. As 
mesas mantêm o distanciamento de segurança de pelo menos 2 metros entre si.

As mesas e cadeiras são desinfetadas após a utilização de cada cliente; Os menus são 
disponibilizados através de um QR code, o qual evita o contacto de várias pessoas com a 
mesma superfície.

O restaurante dispõe de um serviço de buffet durante o pequeno-almoço apenas com o 
manuseamento de um colaborador.

Ginásio e Piscina

O ginásio é utilizado apenas por marcação e com o limite máximo de 2 pessoas, e os 
equipamentos desinfetados após cada utilização.

Antes de entrar na área da piscina deverá desinfetar as mãos e manter a distância de 
segurança entre hóspedes e colaboradores. As espreguiçadeiras serão mantidas a uma 
distância mínima de 2 metros entre si. 

Quartos

No interior do quarto existe um pequeno kit, o qual inclui uma máscara descartável e uma 
embalagem de gel desinfetante.

Todos os quartos são higienizados através de aparelho nebulizador após cada check-out e com 
a utilização de produtos viricidas na limpeza diária. 

Os sistemas de ar condicionado e ventilação nos quartos e em todas as áreas públicas não 
serão circulares permitindo que o ar seja libertado para o espaço exterior, reduzindo o 
risco de contaminação.

Novas tecnologias de limpeza
Adaptando-nos à nova realidade, utilizamos nebulizadores eletrostáticos para desinfetar as 
superfícies, todas as noites após o serviço, em todos os espaços públicos, e também em todos 
os quartos, após check-out. 

Formação de Colaboradores
Todos os colaboradores receberam formação específica de cada departamento no que se refere 
ao protocolo interno de prevenção COVID-19.



Preventive measures COVID-19

The Lodge Wine & Business Hotel meets the hygiene and cleaning requirements necessary for 
the prevention and control of covid-19.

For your health and safety, we have implemented several prevention measures:

Arrival at the Hotel

Upon arrival, your luggage will be externally disinfected. All guests and clients who enter 
the facilities will have their body temperature measured.

We provide hand sanitizer at the hotel entrances and disinfectant mats for your shoes.

If you do not have a protective mask, it will be available at the entrance.

Public spaces

The use of protective mask is mandatory in all enclosed spaces according to the standards 
stipulated by the national health authority and must be used while passing by the public 
areas within our facilities.

We provide, for your protection, alcohol gel dispensers in all public areas, including 
reception, bar, restaurant, pool, gymnasium, meeting rooms, sanitary facilities, and 
elevators.

We have dedicated teams for cleaning and disinfecting surfaces frequently, which use 
antiviral products.

Restaurant and Bar

The occupancy capacity of the restaurant and bar is set to only 70% of the maximum. The 
tables keep the safety distance of at least 2 meters between them.

Tables and chairs are disinfected after each client's use. The menus can be reached through 
a QR code, which avoids the contact of several people with the same surface.

The restaurant has a buffet service during breakfast which is handled only by the employees.

Gym and Pool

The gym is used by appointment only, with a maximum limit of 2 people inside, and the 
equipment will be disinfected after each use.

Before entering the pool area, you should disinfect your hands and keep a safe distance 
between other guests. The sun loungers will be kept at a minimum distance of 2 meters from 
each other.
 

Rooms

Inside the room there is a small kit, which includes a disposable mask and a disinfectant gel.

All rooms are sanitized by a nebulizer after each check-out and with the use of viricidal 
products in daily cleaning. 

Air conditioning and ventilation systems in the rooms and in all public areas will not be 
circular allowing air to be released into the outside space, reducing the risk of 
contamination.

New cleaning technologies
Adapting to the new reality, we use electrostatic nebulizers to disinfect surfaces, every 
night after service, in all public spaces, and after check-out, in all rooms. 

Staff Training
All employees received specific training from each department regarding the internal 
prevention protocol COVID-19.


