
 
                                            HOSTEL VIVACRE 

MEDIDAS PREVENTIVAS CORONAVÍRUS (COVID-19) | HOSTEL           
VIVACRE 

Diante do cenário atual optamos por inserir protocolo de medidas          

preventivas para oferecer um ambiente seguro a todos os nossos          

funcionários e hóspedes. 

Seguindo as orientações da OMS, decreto 525/2020, PORTARIA SES Nº 

244 DE 12/04/2020 e as regras de funcionamento estabelecidas pelo 

Governo do ESTADO DO ACRE O decreto 5.465, válido por 30 dias e 

podendo ser prorrogado, aponta ainda que as recomendações valem até 

que a emergência em saúde prevaleça, assim como determinou o 

Ministério da Saúde.Para a retomada das atividades econômicas no 

estado, estamos adotando as seguintes medidas preventivas:  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS 

❖  Máscara facial obrigatória para hóspedes nas áreas comuns 

❖  Máscara facial obrigatória para funcionários nas áreas comuns 

❖  Sinalização de distanciamento social no chão 

❖ Será disponibilizado álcool gel na recepção. 

❖ Antisséptico para as mãos disponível para hóspedes e funcionários 

❖ Áreas de grande circulação higienizadas regularmente.  

❖  Equipe orientada a lavar as mãos com frequência  
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❖ Trabalhamos com 50% da nossa ocupação máxima (15 hóspedes) 

❖  Processo de check-in sem contato 

❖  Processo de check-out sem contato 

❖  Controles remotos , maçanetas e corrimão serão limpos 

diariamente com álcool 70. 

❖ Maquinas de cartão serão higienizadas com álcool 70 após cada 

uso 

❖  KIT artigos de higiene pessoal em embalagens individuais de boas 

vindas. 

❖  Período mínimo de 24h entre hóspedes 

  

 Visando respeitar as regulamentações atuais e manter

 

um de nossos principais diferenciais, o café da manhã, por motivo de forças maior 

temporariamente o mesmo está sendo servido individualmente em bandejas para 

não haver aglomeração . A qualidade de sempre com segurança sempre oferecendo o 

melhor para  você! 
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ORIENTAÇÕES AOS HÓSPEDES E CASOS EM QUE DEVEM 

EVITAR VIAJAR 

  

·     Se estiver com quaisquer sintomas gripais.  

·       Utilize máscaras sempre ao sair de sua acomodação 

· Mantenha a distância segura de 2 metros de outros hóspedes e            

colaboradores da equipe 

· Higienize bem as mãos sempre ao chegar na no hostel tire seus sapatos e               

tenha outro de reserva para uso interno. 

  

· Quem for viajar aos locais com circulação do vírus deve evitar contato com              

pessoas doentes, e a circulação em mercados de animais e seus produtos. 

  

· Pessoas doentes devem adiar ou evitar viajar para as áreas afetadas por             

coronavírus. Áreas afetadas são países, áreas, províncias ou cidades onde há           

transmissão contínua – não áreas com apenas casos importados. 

·   

· Os viajantes que retornam das áreas afetadas devem monitorar seus           

sintomas por 14 dias e seguir os protocolos nacionais dos países receptores;            

e se ocorrerem sintomas, devem entrar em contato com um médico e            

informar sobre o histórico de viagem e os sintomas. 
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AO CHEGAR DA RUA 

·       Tire os calçados e dei - os separados em local indicado  

· Lave as mãos imediatamente ou use Álcool gel antes de tocar qualquer             

superfície. 

·       Coloque as roupas da RUA em SACO PLASTICO 

·       Tome BANHO  logo após chegar e troque de roupa. 

  

DENTRO DO HOSTEL 

·     Sempre Use Máscara nas áreas Externas. 

·       Mantenha DISTANCIAMENTO SOCIAL mínimo 2 Metros. 

·       Lave as mãos sempre após toques e manuseios. 

 ATENÇÃO 

  Não é permitido o hóspede com sintomas de gripe doenças  

respiratórias ou febre. 

   A COZINHA estará FECHADA durante a PANDEMIA. 

   Funcionamento restritos ao horários de 8:00 até 23:00 

 

 



Ao SAIR para a RUA 

Sempre tenha uma sandália apenas para uso INTERNO. 

Tenha roupas limpas no quarto ou banheiro para trocar ao retornar. 

Ao sair use os CALÇADOS somente  para a RUA. 

Evite toques ,contatos e mantenha o distanciamento Social. 

Use o KIT VIVACRE com álcool gel  e use sempre  a máscara. 
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 P ARA MAIORES ESCLARECIMENTOS E EM CASO DE DÚVIDAS 
ENTRE EM CONTATO 

+55(68)32248803 

+55(68)999999487 
Dia 30 de agosto reabrimos oficialmente nossas portas e queremos muito receber você 
aqui Haux! Haux! 

 



 

 


