
PROTOCOLOS
DE PREVENÇÃO

A COVID-19



RIGOROSO
PADRÃO DE HIGIENE

A Rede JR Hotéis está seguindo todas as normas de 
segurança dos Governos Estaduais, assim como as 
orientações da Vigilância Sanitária, do Ministério da 

Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 
decorrência da pandemia da COVID-19. Agora, mais do 
que nunca, a equipe do JR Hotéis está preparada para 

garantir a segurança, saúde e bem-estar de seus 
hóspedes e colaboradores. Todas as áreas são 

rigorosamente higienizadas constantemente, evitando 
qualquer tipo de proliferação tanto de vírus quanto de 

bactérias.



- Ao chegar ao hotel, os hóspedes encontram produtos para higienização 

de fácil acesso

- No check-in é realizada a aferição de temperatura dos hóspedes

- É obrigatório o uso de máscaras em áreas comuns 

- Chaves, canetas e demais objetos compartilhados são sempre 

higienizados

- Distanciamento mínimo sinalizado nas áreas comuns do hotel

- As bagagens após serem levadas aos quartos são higienizadas

- Os funcionários higienizam as mãos antes e após cada atendimento, 

além de trocarem as luvas 

PROCEDIMENTOS PARA COMBATER A 
PROLIFERAÇÃO DO COVID-19 



- A JR Hotéis conta com equipes para cuidar de cada área, em especial 

como higienização, atendimento e alimentação.

- Profissionais sempre atentos às movimentações dos hóspedes para 

higienização imediata após o uso em áreas sociais.

- Boa parte dos itens empregados na limpeza do hotel são descartados 

após o seu uso, garantindo procedimentos de higiene extremamente 

seguros. Todos os produtos e materiais utilizados são de excelente 

qualidade e eficiência para a sanitização dos ambientes.

 

HIGIENIZAÇÃO SEGURA 
DO ATENDIMENTO À ALIMENTAÇÃO 



- Na cozinha, os colaboradores seguem normas rígidas como lavar as 

mãos constantemente, uso de avental, touca, máscaras trocadas a cada 

duas horas, além da troca diária de uniformes.

- No restaurante, além do distanciamento entre as mesas, os pratos são 

servidos individualmente, a sua montagem é feita na chegada do cliente, 

além da aferição da temperatura e álcool gel sempre disponível para 

higienização das mãos.

- O serviço de room service está disponível para o hóspede que preferir 

fazer sua refeição no quarto. Ele terá sua comida preparada, embalada e 

entregue com toda higiene necessária. 

 

CUIDADOS COM AS ÁREAS 
DE ALIMENTAÇÃO 



- As salas disponíveis para eventos corporativos também devem ter suas 

cadeiras com distância mínima de 1 metro entre as pessoas. 

- As mesas reservadas para convidados deverão ter apenas duas pessoas 

em cada.

- Uso obrigatório de máscaras para todos os participantes e 

colaboradores do evento.

 

PROCEDIMENTOS PARA 
SALA DE EVENTOS



- Os colaboradores passam diariamente por uma triagem, eles têm a 

temperatura medida e caso apresentem qualquer sintoma são 

imediatamente afastados e têm sua saúde monitorada.

- Todos os funcionários têm um kit de higienização e prevenção com uso 

obrigatório durante o expediente.

- Interação entre a equipe sempre respeitando o distanciamento, objetos 

compartilhados são sempre higienizados.

 

CUIDADOS COM OS 
COLABORADORES


