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Eventos
Seguros
Que medidas tomámos para garantir uma
realização segura do seu evento:
•

Todos os nossos membros de equipa, bem como os
nossos clientes recorrem a utilização de máscara
quando se encontram em espaços interiores;

•

Temos disponíveis, a pedido, kits de segurança
compostos por máscara descartável, álcool gel
individual e folheto informativo;

•

Recorremos à medição de temperatura à entrada;

•

Estão disponíveis dispensadores com solução
desinfetante à entrada das salas para que possa ser
feita a higienização das mãos;

•

Incentivamos o cumprimento da etiqueta respiratória e
respeito do distanciamento social;

•

A capacidade das nossas salas foi revista, de forma a
garantir o distanciamento de segurança, de acordo
com o setup de sala escolhido;

•

Definimos um circuito de entrada na sala que começa
por preencher cadeiras da fila da frente, seguindo a
ordem até às da fila de trás;

•

Privilegiamos que a entrada e saída das salas se faça
cumprindo a sinalização dos circuitos adotados;

•

Utilizamos estacionário descartável nas salas de
reuniões;

•

As salas são limpas e desinfetadas diariamente e nos
intervalos das reuniões, mesmo quando os ocupantes do
dia seguinte são os mesmos, tal como casas de banho;

•

As salas são arejadas, sempre que possível, com
ventilação natural;

•

Nas refeições, incentivamos os menus pré escolhidos;

•

Asseguramos um distanciamento de 2 metros entre
mesas e um máximo de 10 pessoas por mesa;

•

O serviço de buffet será substituído, sempre que
possível, por serviço à mesa. Se tal não for possível,
o buffet mantém-se, mas apenas os colaboradores
servem os participantes;

•

Incentivamos que as refeições sejam feitas por turnos,
evitando os aglomerados;

•

Dispomos de um quarto de isolamento e de um plano
de ação rigoroso para garantir a segurança de todos
no caso de alguém se sentir doente durante o evento;

•

O check-in e check-out de grupos é faseado com
procedimento próprio express coordenado com o
responsável do grupo, evitando assim a aglomeração
de pessoas na receção;

•

Contamos com uma equipa de resposta à saúde e
segurança que atualiza e articula todas as medidas
adotadas em conjunto com as autoridades de saúdes;

•

Todos os procedimentos referidos estão a ser
fiscalizados por uma empresa externa que garante
e se responsabiliza pelo cumprimento das normas
estabelecidas.
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