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# WELCOME BACK   |   SEJA BEM-VINDO DE VOLTA

                  10 DE JUNHO



DISTANCIAMENTO SOCIAL & USO DE MÁSCARAS
Otimização do distanciamento social 

Reorganização de ambientes e atendimento

Limitação da taxa de ocupação

Utilização universal de máscaras

PROCESSOS DE LIMPEZA & BOAS PRÁTICAS
Adaptação dos processos e produtos de limpeza

Maior frequência de limpeza nos locais de maior exposição e manipulação

Aumento da ventilação dos espaços

Utilização regular e frequente de álcool gel

Medição universal de temperatura corporal na entrada e sempre que necessário

TREINAMENTO & ACOMPANHAMENTO
Treinamento detalhado do staff

Acompanhamento rigoroso dos novos processos internos e das guidelines internacionais 

KENOARESORT .COM

# STAY SAFE   |   VENHA RELAXAR EM SEGURANÇA

+  ALGUNS  DOS  NOVOS  PR0CESSOS

DE  SEGURANÇA



A SUA CHEGADA
Carro e filtros de ar higienizados , ocupação nos bancos traseiros e opção de ventilação natural

Bagagens higienizadas e medição da temperatura corporal

Higienização das mãos , entrega de kit de proteção individual e normas de segurança explicadas

OS ESPAÇOS COMUNS 
Reorganização dos espaços para deixar espaços livres , atendimento mantendo distanciamento e

minimizando o contato

Uso de equipamento de proteção sempre que necessário e álcool gel amplamente disponível

O NOSSO STAFF
Todo o staff seguirá normas rigorosas de segurança como medição de temperatura corporal e

higienização das mãos na entrada e ao longo do dia , utilização de máscara e substituição da

mesma com a frequência necessária , manter distanciamento social e treinamento detalhado

KENOARESORT .COM

# READY FOR WHEN YOU'RE READY   |   PRONTOS PARA QUANDO ESTIVEREM PRONTOS

A SUA EXPERIÊNCIA
Otimização dos processos para evitar manuseio de materiais comuns e manter o distanciamento

social sem impactar na sua experiência

O SEU QUARTO
Quarto "selado" e higienizado com produtos de limpeza hospitalar , seguindo as normas de saúde

Opção de alterar a frequência de limpeza e acessos ao seu quarto

Otimizar a rotatividade de quartos ocupados , garantindo descanso entre estadias

 

+  ALGUNS  DOS  NOVOS  PR0CESSOS

DE  SEGURANÇA


