
Checkliste

Pratique a limpeza de rotina de superfícies utilizando os desinfectantes fornecidos.
Practice routine cleaning of high-touch surfaces using disinfectants provided.

Utilize luvas quando deitar o lixo fora. Lavar as mãos depois.
Use gloves when disposing of trash. Wash hands afterwards. 

MANTENHA-SE
SAUDÁVEL!

Lave as suas mãos frequentemente e por pelo menos 20 segundos.
Wash your hands often and for at least 20 seconds.

1.

2.

3.

4.

Abra as janelas regularmente para garantir uma boa ventilação.
Open windows frequently to ensure good ventilation.

Lave a loiça com água quente e lembre-se de usar luvas.
Wash dishes with hot water and remember to wear gloves.

Se apresentar sintomas de gripe, tossir ou espirrar junto ao cotovelo.
If you show cold symptoms, cough or sneeze into your elbow.

Não partilhe artigos pessoais como toalhas e máquinas de barbear.
Do not share personal items such as towels and razors.

Cubra qualquer ferida ou corte com uma ligadura impermeável.
Cover any wound or cut with a waterproof bandage.

Evite tocar nos seus olhos, boca e nariz.
Avoid touching your eyes, mouth and nose.

Nós preocupamo-nos com a sua segurança
We care about your safety

5.

6.

7.

8.

9.



Checkliste

PREOCUPAMO-
NOS!

Medidas de precaução tomadas pelo seu anfitrião:
Precaution measures taken by your host:

Fornecimento de material de segurança e higiene:
Safety and hygiene supplies provided:

Rigorosa limpeza e saneamento de todos os espaços
Rigorous cleaning and sanitation of all spaces

Sanitização frequente de superfícies de contacto
Frequent sanitisation of high-contact points

Intervalo de 24 horas entre reservas de hóspedes
24-hour vacancy between bookings

Desinfecção profissional por uma empres especializada
Professional disinfection by a specialized company

Sabão
Soap

Sabão de roupa
Laundry detergent 

Higienizador de mãos
Hand sanitizer

Solução de lixívia
Bleach solution

Aspirador de pó
Vacuum cleaner 

Solução alcoólica (70+%)
Alcohol solution (70+%)

Máquina de lavar roupa
Washing machine

Toalhetes desinfectantes
Disinfecting wipes 

Luvas descartáveis
Disposable gloves 

Termómetro
Thermometer

Panos de limpeza
Cleaning cloths

Kit de primeiros
socorros
First aid kit


