Stay Safe, Stay Positive, Stay Inspired

Medidas de Higiene e Segurança
Health and Safety measures

É compromisso do Armazém Luxury
Housing a saúde e segurança dos nossos
clientes e colaboradores. Assim sendo,
queremos assegurar continuamente, no
nosso hotel e apartamentos, as diretrizes
emanadas pela Direção Geral de Saúde,
nomeadamente:
•
•

Todos os colaboradores utilizam equipamentos de proteção
individual, ajustados às suas funções
A capacidade das áreas públicas foram revistas de acordo com as
restrições em vigor:
o
o
o
o
o

•
•

Receção: 4 pessoas
Sala de Estar: 4 pessoas
Sala de Refeições: 12 pessoas
Elevador: 2 pessoas
Terraço: 4 pessoas

Foi colocada em várias áreas uma solução desinfetante
Todos os clientes devem usar máscara nos espaços comuns

-------------------Armazém Luxury Housing is committed to the health and safety of our
guests and employees. Therefore, we want to continuously ensure, in the
hotel and apartments, the guidelines issued by the Directorate General
Health, namely:
• All employees must use individual protective equipment, adjusted to
their functions
• The capacity of public areas has been revised according to the
restrictions in force:
o
o
o
o
o

Reception: 4 people
Living Room: 4 people
Dining Room: 12 people
Lift: 2 people
Terrace: 4 people

•
•

A disinfectant solution was placed at the common areas
All guests must wear mask in common spaces

Reserva
•

Ao fazer a sua reserva receberá um email onde terá acesso a todas
as medidas de proteção

Receção
•
•

•

Todas as chaves e cartões são devidamente desinfetadas
Alteramos os horários de check in e check out – 16h e 11h
respetivamente de forma a ajustar as medidas de limpeza dos
quartos garantindo os tempos mínimos entre utilizadores
Será disponibilizado um Kit de proteção individual com máscara,
luvas, e solução desinfetante (custo adicional)

Quartos
•
•
•

Minimizamos todos os materiais em papel ou outros objetos,
evitando assim o manuseamento desnecessário por várias pessoas
Os pedidos de room service e concierge deverão preferencialmente
ser feitos por telefone
O quarto será completamente desinfetado antes do cliente entrar,
com especial atenção aos pontos de contacto regular

Pequeno Almoço
•

•

O self service foi eliminado e o pequeno almoço será servido no
quarto ou a la carte. Será informado no check in da forma como será
servido o pequeno almoço aquando a sua estadia.
É obrigatória a reserva de mesa e respetivo horário de forma a
garantir o cumprimento das capacidades máximas.
--------------------

Reservation
•

Upon reservation you will receive an email where you will have
access to all protective measures.

Reception
•
•

•

All keys and cards will be properly disinfected.
We changed the check in and check out times – 4 p.m and 11 a.m
respectively in order to adjust the cleaning measures of the rooms
ensuring the minimum times between users.
Na individual protection kit will be at the disposal of the guests with
mask, gloves and disinfectant solution (additional cost)

Rooms
•
•
•

We minimize all paper materials and other objects, thus avoiding
unnecessary handling by several people.
Room service and concierge requests should preferably be made by
phone.
The room will be completely disinfected before the guests enters,
paying special attention to regular contact points.

Breakfast
•

•

Self service is not available and breakfast will be served in the room
or a la carte. You will be informed at check in of how breakfast will
be served during your stay.
It is mandatory to reserve a table and the respective Schedule in
order to guarantee the maximum capacities of guests.

É com muito orgulho que detemos o selo “Clean and Safe” do Turismo de
Portugal pois estamos a cumprir rigorosamente as diretrizes da Direção
Geral de Saúde no combate à Covid-19.
Esperamos recebê-lo em breve!
-------------------We are very proud to detain the label “Clean and Safe” from the Portuguese
Tourism Office as we are following all the Health Authoroties preventive
measures against Covid-19.
See you soon!

Fernanda Gramaxo - CEO

