
Manual do
Hóspede



Prezado(a) Hóspede,

Este manual foi elaborado como forma de garantir a proteção da saúde e 

a prevenção ao Covid-19 para hóspedes e funcionários.  A preocupação 

do Serviço Social do Comércio é garantir dias de convívio seguro a você, 

sua família e aos funcionários que irão prestar os serviços durante a 

hospedagem no Grande Hotel Sesc Itaparica.

Orientações sobre distanciamento social, comunicação, monitoramento 

e serviços diversos estão contidas neste manual com premissas básicas 

para os protocolos de segurança no setor dos meios de hospedagem, 

sobretudo enquanto durar o estado de calamidade pública/emergência 

ou medidas correlatas de restrições em respeito às orientações de 

autoridades locais com relação ao controle e prevenção ao Covid-19. 

A equipe do Grande Hotel Sesc Itaparica agradece a preferência e segue 

atenta e empenhada para que sua experiência seja única e agradável. A 

leitura atenta a todos os itens deste manual é imprescindível, pois será 

seguido este padrão para o bom convívio durante sua estada.



Antes da chegada ao hotel

    • Check-in Express. O cliente receberá a FNRH (Ficha 

Nacional de Registro do Hóspede) por e-mail, a qual 

deverá ser devidamente preenchida eletronicamente, 

sem necessidade de documento físico, e devolvida ao 

endereço recepcaoitaparica@sescbahia.com.br, em até 

24horas, antes do check-in no hotel. Será exigido apenas 

a assinatura do cliente no momento do check-in na 

recepção. Caso não tenha recebido a ficha antes desse 

tempo, gentileza contatar à recepção por meio do 

telefone (71) 3631-8300, ou solicitar pelo e-mail 

informado acima;

    • Caso haja algum imprevisto ou contratempo que 

impeça a sua entrada no Hotel nas duas semanas que 

antecedem a sua estadia, solicitamos entrar em contato 

para remarcação do novo período de hospedagem;

    • Durante sua viagem até ao hotel mantenha o uso de 

máscara, lave as mãos frequentemente com água e 

sabão ou a utilize álcool em gel 70%.

Na chegada ao hotel

    • O hóspede deverá se apresentar primeiramente à 

portaria do Hotel, onde será aferida a temperatura. Ao 

adentrar, deverá utilizar a máscara em qualquer 

dependência durante a estada;

    • Caso algum cliente esteja com a temperatura 

alterada (igual ou superior a 37,8ºC) será direcionado 

imediatamente a enfermaria do hotel, onde será 

realizado o contato com a secretaria de saúde local.



No check-in

    • Ao chegar na recepção, o hóspede encontrará 

recursos para uma estação de higienização com pia de 

lavagem das mãos e álcool em gel 70%;

    • O check-in será realizado individualmente por cada 

recepcionista, e os demais hóspedes aguardarão o 

atendimento em locais demarcados no chão com 

distanciamento de 2 metros. Para a segurança de todos, 

e necessário que cada um respeite a sua posição, 

evitando, assim, aglomerações;

    • É obrigatória a apresentação individual dos seguintes 

documentos: Identificação pessoal válida com foto (RG, 

CNH, CTPS ou Passaporte etc.); Cartão Sesc válido; 

Identificação pessoal ou Certidão de Nascimento para 

crianças. O Cartão Sesc é para reservas na categoria 

CLIENTE SESC (Trabalhador do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo, e seus dependentes). Manter os 

documentos em mãos para agilizar o check-in. Todos os 

documentos serão fotocopiados sem manuseio do 

recepcionista, que sinalizará ao hóspede o local no 

balcão onde o documento será digitalizado.

    • Após a conclusão do registro de check-in, serão 

entregues ao hóspede um envelope ou recipiente 

plástico contendo a chave-cartão do apartamento, 

pulseira de identificação e amenities (shampoo, 

condicionador e sabonete). Para sua segurança, todos os 

itens são higienizados com álcool 70%.

    • As malas/bagagens serão desinfetadas com álcool 

líquido 70%, antes de serem levadas as Unidades 

Habitacionais. Esse procedimento será feito pelo 

mensageiro do Hotel.



 
Estadia no Hotel

Para garantir um fluxo ágil no atendimento, será dado a 

preferência ao hóspede que faz parte do grupo de risco 

(idoso, hipertenso, diabético e gestante) em todos os 

setores do hotel, como recepção, restaurante etc. Para 

isto, é importante que seja mencionado no e-mail o(s) 

nome(s) da(s) pessoa(s) que faz(em) parte deste grupo, 

juntamente com a Ficha de Hóspede, em até 24 horas 

antes do check-in.

Areas sociais do Hotel

• Está autorizada à utilização das piscinas;

• Estão liberadas por decreto municipal, à utilização pelos 

hóspedes das áreas de lazer como piscinas em 50% da 

capacidade, salão de eventos, brinquedoteca, fitness e 

quadras poliesportivas, mantendo o espaçamento seguro. 

Nos casos de atividade de esporte coletivo todos deverão 

fazer o uso da máscara até efetivamente iniciar a partida, 

continuam suspensas o uso das  saunas e salão de jogos.

•  Banheiros comunitários da área de lazer estarão abertos;

• Bar da piscina estará em funcionamento onde 

preparamos um cardápio diferenciado para atendimento, 

pedimos respeitar as sinalizações para solicitações de 

pedidos.

Distanciamento social

Nos locais de atendimento haverá orientações quanto ao 

distanciamento entre as pessoas. Para tanto, será neces-

sário a colaboração dos envolvidos ao cumprir as regras 

estabelecidas. O hotel está adaptado com alteração nos 

procedimentos de check-in/check-out e de atendimento 

para evitar aglomeração nestes ambientes. Por isso, 

recomenda ao hóspede:

   



 
 • Usar obrigatoriamente a máscara de proteção facial (pa-

no/descartável) nas áreas comuns do hotel; 

    • Evitar cumprimento ou contato físico, como aperto de 

mão e abraço;

    • Manter a distância social de 2 metros entre as pessoas;

    • Obter alguma informação adicional através de ligação 

telefônica do apartamento para a recepção (ramal 9);

    • Permitir a aferição da temperatura ao utilizar o Restau-

rante para as refeições diárias (café da manhã, almoço e 

jantar).

Higiene e segurança

    • Para higienização frequente das mãos, está disponível o 

álcool gel 70%, registrado na Anvisa, nas entradas e saídas 

dos estabelecimentos e em todas as áreas internas (lobby, 

restaurante, áreas de lazer, sanitários, elevadores etc.); 

    • A limpeza e higienização de todos os ambientes do 

hotel é realizada com frequência. Para tanto, é importante 

que cada hóspede lave frequentemente as mãos com água 

e sabonete ou utilize álcool gel 70%, conforme orientações 

sanitárias;

    • Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com o antebraço ou 

um lenço de papel, e descarte-o imediatamente. Se estiver 

usando máscara, higienize as mãos e troque-a por outra 

limpa, tendo o cuidado quanto ao descarte ou higienização 

do item;

    • O hóspede deve usar obrigatoriamente máscara de pro-

teção facial nas áreas comuns do hotel. Após o uso reco-

mendável por 2 horas, deve-se lavar a máscara de tecido 

com água, sabão e água sanitária. E as produzidas com TNT 

deverão ser descartadas;



 

mendável por 2 horas, deve-se lavar a máscara de tecido com 

água, sabão e água sanitária. E as produzidas com TNT deverão 

ser descartadas;

    • Deve ser evitado o compartilhamento entre hóspedes de ob-

jetos pessoais de trabalho e de uso recreativo e/ou esportivo, 

tais como: fone de ouvido, headset, celular, caneta, copo, talher, 

prato, jogo, bola, raquete etc.;

    • As mãos devem frequentemente ser lavadas com água e 

sabão ou com uso do álcool gel 70%;

    • Higienize imediatamente as mãos após tocar em maçanetas, 

barras de apoio ou produtos em geral. Use um objeto (ao invés 

dos dedos) para apertar o botão do elevador, campainha etc.;

    • Evite ao máximo tocar no rosto, principalmente boca, nariz 

e olhos, antes de lavar as mãos.

Limpeza e higienização de seu apartamento
    • O apartamento será limpo e higienizado todos os dias pelas 
camareiras. Não será permitida a permanência do hóspede du-
rante este procedimento;

    • Por uma questão de segurança e medidas que visam prote-
ger tanto o cliente quanto o funcionário contra a propagação do 
novo Corona vírus(Covid-19) em meio a Pandemia que estamos 
vivendo, o enxoval (cama e banho) do apartamento será trocado 
apenas ao final de cada estadia, ou a cada 5 dias consecutivos.  
Sugerimos estender a toalha molhada no varal do apartamento 
se for o caso, para evitar trocas desnecessárias. Dessa forma 
estará contribuindo com o nosso protocolo de segurança. 
Para a utilização extra de qualquer item do enxoval, será cobra-
da a taxa de R$10,00, para isso é necessário contatar a recepção 
(ramal 9); 

    • Entre o check-in e check-out do apartamento será feita uma 
desinfecção através de pulverização, troca completa de todos 
os enxovais e limpeza de moveis e equipamentos;

    • O frigobar será higienizado frequentemente com álcool 70% 
e os produtos embalados separadamente;



       • Será disponibilizado um rolo de papel higiênico por 

apartamento. Ao término, solicitar sua reposição a recep-

ção (ramal 9). Caso deseje, o hóspede poderá levar o rolo 

ao final da estada. Caso não deseje, o rolo utilizado será 

descartado e colocado um novo no local.

Refeições

    • Será aferida a temperatura de cada hóspede na 

entrada do Restaurante;

    • As refeições serão servidas no restaurante Maria 

Felipa (café da manhã, almoço e jantar); 

A capacidade máxima será reduzida, e poderá ser 

determinada de acordo com o número de hóspedes, com 

definição de horários para as refeições. O uso da máscara 

será dispensado somente quando o hóspede estiver 

sentado a mesa realizando a refeição, ao levantar-se 

deverá usar a máscara, seja para deixar o restaurante ou 

consultar o bu�et se for o caso; 

    • A composição das mesas respeita o distanciamento 

de 2 metros, garantindo a segurança dos hóspedes;

    • Todas as portas do restaurante serão mantidas abertas 

para melhor circulação do ar;

    • Os talhares e os guardanapos serão entregues 

devidamente embalados em sacos descartáveis, e devem 

ser postos à mesa na presença do hóspede;

    • Após cada refeição, será feita a higienização de toda 

a mesa e cadeiras com álcool 70%, garantindo com isto a 

plena utilização do próximo hóspede;

    • Funcionários estarão uniformizados com os devidos 

EPI’s de segurança para o melhor atendimento aos 

hóspedes;



    • Horário de atendimento: 

Café da Manhã – 7h às 10h

Almoço - 12h às 14h30

Jantar - 19h às 21h30

Caso o hóspede apresente sintomas de contaminação pelo 
covid-19 durante a estada 

Com a temperatura alterada (igual ou superior a 37,8°C), o 

hóspede é direcionado imediatamente a enfermaria do 

hotel onde será monitorado. Em caso de suspeita para o 

COVID-19, ações serão tomadas para garantir a segurança 

da família, funcionários e demais hóspedes do hotel:

    • Caso o hóspede apresente sintomas que definem o 

quadro de contaminação, todos os protocolos pedem isola-

mento por 14 dias para todos os integrantes do apartamen-

to. As despesas serão arcadas durante este período pelo 

hóspede e podem ser divididas em até 10 vezes;

    • A Secretaria de Saúde do município, onde o hotel está 

instalado, será avisada sobre a possível suspeita diante dos 

sintomas apresentados pelo hóspede, para que possam mo-

nitorar a situação com visita, aplicação de testes ou qual-

quer outro procedimento cabível e necessário, determina-

dos pelos órgãos municipais, estaduais e federais;

    • O isolamento deverá ser restrito, onde o hospede não 

poderá sair de seu apartamento durante o período de isola-

mento em hipótese alguma;

    • As refeições serão organizadas com horários agendados 

para serem servidas no apartamento com utensílios descar-

táveis;

    • No período de isolamento, será disponibilizados mate-

riais de limpeza para que o hóspede possa fazer a higieniza-

ção do próprio apartamento;

  A equipe do Grande Hotel Sesc Itaparica agradece a colabo-

ração e compreensão de cada hóspede, e informa que o suces-

so e tranquilidade da estada depende, exclusivamente, do 

cumprimento dos protocolos de segurança adotados para esta 

fase de reabertura. O pleno entretenimento e lazer durante o 

período de hospedagem depende da união de todos, hóspe-

des e funcionários, no respeito as regras estipuladas para as 

boas práticas de convívio.

É grande a ansiedade da equipe do Grande Hotel Sesc Itapari-

ca para receber cada hóspede e continuar a oferecer os servi-

ços com qualidade, excelência e, acima de tudo, segurança, 

com o jeito afetuoso baiano de ser. 

O Sesc agradece a preferência.
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ca para receber cada hóspede e continuar a oferecer os servi-

ços com qualidade, excelência e, acima de tudo, segurança, 

com o jeito afetuoso baiano de ser. 

O Sesc agradece a preferência.

    • Um manual de procedimentos será entregue ao hóspede 

com suspeita de contaminação neste período de isolamento 

dentro do hotel, com informações que deverão ser adota-

dos na sua estada.

Quais os sintomas e sinais da COVID-19: 

•Febre (>=37,8ºC)

•Tosse

•Dispneia

•Mialgia e fadiga

•Sintomas respiratórios superiores 

•Sintomas gastrointestinais, como diarreia (mais raros)

Para realização do checkout

    • Sempre manter o distanciamento entre as pessoas se 

posicionando na marcação sinalizada no piso da recepção. 

Em caso de intenso movimento, aguardar ser chamado. An-

tecipar sua saída para evitar aglomerações;

    • Será disponibilizado um recipiente de acrílico na recep-

ção para ser colocada o cartão-chave do apartamento, sem 

a necessidade de passar direto para o recepcionista;

    • O pagamento será feito através de cartão de débito ou 

de crédito, cuja máquina estará envelopada com plástico 

filme e após o uso será higienizada a cada utilização com 

álcool 70%;

    • O mensageiro fará a higienização das malas com álcool 

70% antes da retirada do apartamento e para entrega ao 

hóspede na saída.
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