
SEGUROS
JUNTOS

• Aferição de temperatura corporal na chegada

• Toda a equipe de máscara e bagagistas com luvas descartáveis

• DISTANCIAMENTO DE 1M entre as estações de atendimento

• Marcações no PISO COM DISTANCIAMENTO DE 1.5M
• Painéis de acrílico e álcool gel no atendimento da recepção

• Preenchimento de ficha de saúde para monitoramento de casos suspeitos

• Urnas para devolução de chaves, braceletes e cartões

• Resorts com capacidade reduzida de hóspedes

• Resorts com GRANDE SUPERFÍCIE para colocar em prática
o distanciamento social
Club Med Lake Paradise: 49 hectares
Club Med Rio das Pedras: 31 hectares
Club Med Trancoso: 27 hectares

•  Seguimos os mais rígidos procedimentos das empresas líderes no mercado
mundial, a ECOLAB, para produtos de limpeza de nível hospitalar e a
CRISTAL INTERNACIONAL STANDARDS, para auditoria de protocolos
de higiene e desinfecção dos quartos.

•  Acompanhamento diário das diretrizes da OMS e de autoridades locais

•  Um Higienista por resort verificando o cumprimento contínuo das ações de limpeza

•   Cuidado reforçado nos pontos de contato (interruptores, controles remotos,
maçanetas, torneiras e cofres, dentre outros)

• Estoque de máscaras e EPI para todos os funcionários

•  Álcool gel disponível em todas as dependências dos resorts
e na linha de amenities

•  DESINFECÇÃO TOTAL dos quartos e sinalização informando
quando estiver higienizado

•  Espaços com CAPACIDADE REDUZIDA e 
readaptação dos layouts de sala

•  Uso de ventilação natural de salas e 

LIMPEZA DIÁRIA do ar-condicionado

•  Desinfecção de todos os itens presentes
na sala antes e depois do uso

•  Toaletes com sabonete bactericida
e dispositivo de ar para secar as mãos

• LIMPEZA DIÁRIA do carpete das salas

O SEU EVENTO  
NO CLUB MED MUDOU E FICOU 

MAIS SEGURO
Adotamos uma série de medidas sanitárias  
a nível internacional e nacional para reforçar 
a higiene e segurança nos resorts Club Med. 
Confira as principais ações que tomamos  
para garantir o seu evento com confiança:

1. UMA RECEPÇÃO SEGURA PARA SEU GRUPO

3. CENTRO DE CONVENÇÕES
READEQUADOS PARA SEU EVENTO

2. MEDIDAS SANITÁRIAS E DE HIGIENIZAÇÃO COMO PRIORIDADE

CONTINUA



Para mais informações, entrem em contato com 

EVENTOS.BR@CLUBMED.COM

As medidas sanitárias são regularmente atualizadas, e sujeitas a ajustes de acordo com as leis e diretrizes do país e/ou 
estado onde os resorts Club Med estão presentes. 

•  Aferição de temperatura corporal diária
e COLABORADORES TREINADOS

•  Uso sistemático de máscara para todos e uso adicional
de luvas descartáveis para a equipe de limpeza

•  Presença de MÉDICO OU ENFERMEIRO
em todos os resorts

•  Lavagem de todos os uniformes ACIMA DE 75ºC

•  Buffet substituído por pratos montados na hora e com
MARCAÇÕES DE 1.5M DE DISTANCIAMENTO NO PISO

•  REDUÇÃO EM 40% DA CAPACIDADE dos restaurantes
e com DISTANCIAMENTO DE 2M ENTRE AS MESAS

•  Maior tempo de funcionamento dos restaurantes, com
possibilidade de turnos em cada refeição

•  Jantares privativos com serviço empratado e realizados
em locais específicos

4. EQUIPES TREINADAS E SEGURAS
(CLUB MED E TERCEIRIZADOS)

6. GASTRONOMIA INTERNACIONAL:
REFEIÇÕES E RESTAURANTES

•  Para grupos de até 50 pessoas >>
Coffee break Club Med

•  Para grupos acima de 50 pessoas >>
opções de coffee bag

•  Sucos e cafés estarão disponíveis
em máquinas self-service com
HIGIENIZAÇÃO FREQUENTE dos
equipamentos

5. COFFEE BREAK

•  Realização de WORKSHOPS
E ATIVIDADES EM GRUPO
EM ESPAÇOS ABERTOS
(campo de futebol, quadras
de tênis, jardins, dentre outros)

•  Práticas esportivas ao ar livre,

RESPEITANDO
O DISTANCIAMENTO SOCIAL

7. ATIVIDADES DE LAZER
E TEAMBUILDING




