
INFORMATIVO 
COVID-19

 

Sua segurança sempre em primeiro lugar.



Este documento traz o protocolo de segurança

adotado no Grand Hotel Rayon, em Curitiba,

considerando as medidas preventivas da

Organização Mundial da Saúde (OMS) e demais

órgãos responsáveis ao coronavírus (Covid-19).

Tudo para garantir mais segurança e o bem-estar

de hóspedes, clientes, colaboradores e parceiros.

O Grand Hotel Rayon segue os padrões internacionais

de higiene, e garante práticas hospitalares de

prevenção ao longo da pandemia.



ESTRUTURA E TECNOLOGIA
DE PONTA

Temos barreira de vidro em todos os balcões da

recepção, além de dispensers de álcool gel 70% e

máscaras aos hóspedes, se necessário. Contamos com

portas automatizadas para evitar o toque. Canetas,

chaves e demais objetos são higienizados a

cada cliente.

 

Dentro dos apartamentos, reforçamos a higienização

e disponibilizamos um mapa de pontos críticos que

são higienizados a cada arrumação e check-out.

Utilizamos também purificadores de ar eficazes na

eliminação de fungos, bactérias, vírus e micróbios.



LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

O hotel segue rigorosos procedimentos de limpeza,

baseados nas diretrizes da OMS. Nossa governanta

tem especialização em Hotelaria Hospitalar, e já

atuou nesta área. Aproveitamos seu conhecimento e

todos os estudos já realizados para implementar

técnicas mais eficazes e reforçar o cumprimento dos

protocolos de segurança. Temos ainda, na equipe,

uma Gerente de Qualidade que atua fortemente e

muito próximo do departamento de Governança e

Manutenção. 

 

A arrumação do quarto é realizada diariamente, e a

lavagem do enxoval a cada três dias, ou quando

solicitada pelo hóspede. Durante o processo de

higienização, as janelas ficam abertas para renovação

do ar. A limpeza dos filtros de ar e aplicação de

produtos também foi intensificada, seguindo a

legislação vigente.



Neste momento, estamos somando os 

esforços e conhecimentos a fim de 

entregarmos qualidade, segurança e 

conforto aos nossos clientes. 

Tudo é higienizado com álcool 70%.



Reorganizamos e aumentamos o distanciamento

entre as mesas e cadeiras. Nosso café da manhã

está sendo servido num restaurante,

exclusivamente dedicado a esta refeição. 

FOOD SERVICE
CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES



No momento não trabalhamos com buffet.

Atendemos as demandas à la carte, com qualidade,

variedade e segurança.

 

Disponibilizamos álcool gel 70% em todas as mesas e,

a cada uso, o local é totalmente higienizado para

receber o próximo cliente.

Nos restaurantes, deixamos as portas abertas para

manter os espaços sempre arejados.



Todas as áreas públicas possuem álcool gel 70% à

disposição dos hóspedes e colaboradores. 

 

Disponibilizamos frascos individuais durante o

check-in e também dentro dos apartamentos, 

caso o cliente necessite. 

 

Os corrimãos, interior dos elevadores e pontos

considerados críticos são higienizados com uma

frequência maior.

ÁLCOOL GEL



O distanciamento social, e seguro, é incentivado em

todos os espaços. A utilização dos mesmos é feita

somente mediante agendamento para evitar

aglomeração. A cada utilização, os locais são

higienizados para, somente assim, atender a outro

cliente.

 

Todas as áreas comuns possuem sinalizações para

lembrar a necessidade do distanciamento seguro e do

uso obrigatório de máscaras. 

DISTANCIAMENTO SOCIAL
ELEVADORES, RESTAURANTES,

FITNESS CENTER, SAUNA E SPA



Todos os nossos colaboradores, fornecedores e

parceiros precisam atender os requisitos de saúde

para o trabalho. Todos os dias, a equipe é submetida a

medição de temperatura. 

 

Os funcionários utilizam sapatos EPis que, assim

como os uniformes, são higienizados diariamente

para o desempenho de suas funções. 

 

O refeitório passou por uma redefinição de layout e

revezamento das equipes, para evitar aglomeração.

Mudamos o pacote de benefícios dos funcionários e,

com isso, evitamos também o serviço de buffet no

refeitório.

COLABORADORES,
FORNECEDORES E PARCEIROS



A limpeza das salas e demais espaços para eventos foi

intensificada, incluindo a higienização de todos os

equipamentos e superfícies mais utilizadas, a cada

utilização. Disponibilizamos álcool gel 70% na

entrada e em outras áreas críticas das salas. 

 

Para a proteção de todos, damos preferência para

itens embalados e servidos individualmente para cada

participante. Neste momento, não estamos

trabalhando com buffet, apenas à la carte. Utilizamos

copos descartáveis para maior higienização e

sustentabilidade.

 

Disponibilizamos ainda, uma estrutura única para

eventos híbridos, oferecendo ao cliente a

possibilidade de fazer o seu evento com recursos

tecnológicos de ponta.

ESPAÇOS PARA EVENTOS



FICOU COM 
ALGUMA DÚVIDA? 

 

Entre em contato pelo e-mail:

reservas@grandhotelrayon.com.br.


