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A chegada do COVID-19 ao Brasil em março de 2020 

trouxe, instantaneamente, uma série de impactos 

para a vida de todos. Em um curto espaço de tempo 

as organizações, as empresas e a sociedade 

precisaram compreender a situação e se adaptar aos 

novos formatos de trabalho, locomoção, hábitos de 

higiene e convívio social: refletindo diretamente na 

forma como socializamos e nos reunimos. E com o 

segmento do turismo não poderia ser diferente!  

Novos 
tempos:



SOMOS RESPONSABILIDADE:

Diante desse cenário, a Nacional Inn Hotéis se manteve 

leal a sua principal vocação: a Hospitalidade. Nossos 

hotéis, espalhados em 26 destinos, permaneceram 

abertos em sua grande parte, recebendo hóspedes que 

precisaram continuar se movimentando apesar do 

tenso momento.
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e adaptações:
Protocolos

Acompanhamos de perto todas as 

regulamentações normativas e os 

Protocolos de Segurança Sanitária 

registrados e exigidos em âmbito 

nacional e em âmbito 

internacional. Queremos que todos 

os nossos parceiros e clientes se 

sintam tranquilos ao optarem por 

uma hospedagem nas nossas 

unidades e cientes das práticas 

cautelosas adotadas para que 

tenhamos ambientes 

efetivamente seguros e limpos. 

Dessa forma, melhoramos todos 

os nossos processos e vamos 

apresentar um resumo das 

medidas implementadas para que 

o nosso público aproveite com 

segurança as viagens de lazer!
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DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇ
ÃOde acordo com as 

recomendações da 

OMS



Cuidados
Gerais:

A limpeza de todos os ambientes já fazia parte da rotina das 
unidades da Nacional Inn Hotéis. Porém, durante e após a 
pandemia, os processos de higienização foram aprimorados e 
realizados mais vezes ao dia. Dessa forma, também 
implementamos a utilização de produtos com alto poder de 
desinfecção e regularizados junto à ANVISA.

Aumentamos a frequência da higienização de 
itens/móveis/objetos que possuam alto contato com 
hóspedes e colaboradores como: maçanetas, botões de 
acesso aos elevadores, corrimãos, balcões, entre outros. 

Instalamos, em diversos pontos das unidades, dispensers de 
álcool gel: para que todos possam higienizar as mãos.
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Distanciamento Social:
Medidas de 

Pessoas consideradas do grupo de risco serão atendidas 
preferencialmente. A mesma regra é válida para outros 
setores dos hotéis como, por exemplo, restaurantes. O objetivo 
é que o público permaneça o menor tempo possível em filas.

Orientamos que nossos colaboradores tenham contato 
mínimo com malas e veículos dos hóspedes. Mas, caso seja 
necessário, os funcionários higienizam as mãos com álcool gel 
antes e depois de cada carro manobrado e utilizam máscaras 
durante o trajeto e a manobra. Além disso, os mensageiros 
devem desinfetar com álcool 70% as alças, puxadores, zíperes 
e cadeados/lacres das malas.

No momento do check-in, realizamos a medição da 
temperatura corporal dos hóspedes e entregaremos um kit 
com máscaras e álcool gel.

Para manter o distanciamento de no mínimo dois metros do 
próximo cliente, há indicações no piso caso haja filas de 
espera.
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Apartamentos:
Limpeza dos 

Para proteger clientes e colaboradores, o serviço de limpeza 
dos quartos é opcional durante a hospedagem. Mas, caso 
precise, nossas equipes estão prontas para realizar a 
higienização de forma segura: com máscaras e luvas 
descartáveis. Lembrando que, nesse processo de higienização, 
portas e janelas são mantidas abertas para a circulação do ar. 
Além disso, são utilizados produtos de limpeza com alto poder 
de desinfecção.
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Nossos restaurantes estão abertos com lugares reduzidos. Por 
isso, solicitamos a marcação de horário das refeições: 
evitando esperas desnecessárias. O café da manhã será 
servido direto na mesa para que cada hóspede aproveite com 
calma, sinta o aroma e aprecie os sabores dos ingredientes 
frescos e locais. Afinal, tudo é preparado com muito carinho!E 
tem mais! Os visitantes podem optar pelo Café Continental, 
que é servido diretamente no apartamento. O mesmo 
também pode ser aplicado para outras refeições. 

Restaurantes:
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Nossas áreas de lazer também recebem cuidados 
redobrados! Afinal, queremos que os visitantes aproveitem os 
espaços com muita segurança! Por isso, são estimuladas 
atividades ao ar livre e espreguiçadeiras, mesas e cadeiras 
ficarão afastadas uma das outras. Além disso, as academias 
operam com agendamento de horário: sempre respeitando o 
distanciamento social.

lazer:
Áreas de
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A máscara funciona como uma barreira e sua função é cobrir 
as “portas de entrada e de saída” do vírus no organismo. Por 
isso, é importante sempre deixar a boca e o nariz cobertos. 
Dessa forma, o uso da mesma é obrigatório nas áreas comuns 
de nossos empreendimentos! Além disso, todos os 
colaboradores também são orientados a utilizar.

Uso de Máscaras:



Etiqueta Respiratória:
Chamamos de “etiqueta respiratória” qualquer ação que evite a 
disseminação de pequenas gotículas que venham a surgir do 
aparelho respiratório e do aparelho digestivo. São hábitos simples, 
mas que fazem toda a diferença. Orientamos que todos os 
colaboradores e visitantes coloquem em prática:

Lavar as mãos com água e sabão de forma 

frequente. 

Ao tossir ou espirrar, proteja a boca e o nariz 

com o braço ou lenço de papel.

Evitar tocar olhos, nariz e boca com 

as mãos sujas.

Higienizar as mãos e objetos de uso 

frequente com álcool gel 70%. 

Evitar contato físico. 

Não compartilhar itens de uso pessoal, como 

talheres e garrafas.



Criamos, em cada regional, Comitês para Gerenciamento de 

Crises (eles são compostos por lideranças) para centralizar as 

ações internas, discutir casos pontuais e realizar inspeções diárias 

em todas as áreas de preparo e serviço de alimentos e, dessa 

forma, garantir que os métodos de limpeza e de higienização 

sejam seguidos de modo consistente. Além disso, 

acompanhamos a saúde dos colaboradores e afastamos no caso 

de qualquer suspeita ou confirmação da doença.

Monitoramento:



A Nacional Inn Hotéis é a maior empresa brasileira do segmento 

com empreendimentos próprios. São mais de 60 unidades, em 26 

destinos e oito estados. Além de oferecer hospedagem de 

qualidade e em localizações estratégicas, também dispõe de 

salas e espaços para eventos. O CENACON, Centro Nacional Inn de 

Convenções, está presente em importantes municípios do país. A 

Nacional Inn Hotéis é familiar e, por isso, compreende a 

importância do cuidar, da hospitalidade! A empresa cresceu, mas 

sua trajetória continua sendo pautada pelo amor ao trabalho!

Sobre a Nacional Inn Hotéis:



de boas práticas após a
pandemia do COVID-19. w w w . n a c i o n a l i n n . c o m . b r  

Nossas unidades em Salvador

Hotel Golden Park 

Hotel Nacional Inn

Adriana Figueiredo
Gerente Corporativo e Eventos

(11) 3041-3034 | (11) 99919-9434

vendas.corporativo@gruponacionalinn.com


