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Viajar em família, a dois ou com os amigos são oportunidades inesquecíveis de
(re)criar memórias, (re)definir as prioridades, (re)carregar as energias, (re)conquistar
a liberdade e (re)descobrir o mundo. Estamos prontos te esperando para esses
momentos. Sejam em férias de verão na praia ou no campo, viagens de inverno para
equiar ou escapadas de fim de semana para fugir da rotina.
No momento que vivemos, tudo isso se faz ainda mais necessário, mas com cuidado
redobrado. Para tornar a sua experiência e a de quem você ama mais segura, o Club
Med realizou uma série de mudanças em sua operação. Somos uma rede internacional
de resorts all-inclusive com 68 unidades espalhadas pelo mundo, três delas no Brasil:
Club Med Lake Paradise, em Mogi das Cruzes (SP), Club Med Rio das Pedras, em
Mangaratiba (RJ) e o Club Med Trancoso, em Trancoso (BA). Todos eles com as

adaptações necessárias para priorizar o bem-estar, saúde e cuidado de nossas equipes
e todos que recebemos.
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As principais medidas adotadas nos resorts Club Med
Se você tem férias já marcadas para um dos resorts all-inclusive Club Med ou está sonhando com a
próxima viagem que poderá fazer, é importante saber o que fizemos para aprimorar nossos
protocolos de higiene e segurança. As medidas adotadas para o Seguros Juntos são a combinação
das recomendações da Organização Mundial da Saúde, autoridades locais e um comitê científico
qualificado. A nossa prioridade é o cuidado com você, sua família e nossas equipes que irão
recebe-los.
Para que você e sua família possam aproveitar as férias com mais tranquilidade e segurança,
pensamos cada etapa da sua jornada. De sua chegada ao resort, passando pela recepção, quartos,
esportes, lazer e cuidados com as crianças.

Para a higienização, seguimos o protocolo de auditoria POSICheck, para a prevenção da propagação
de infecções, da Cristal International Standards, líder mundial em gestão de riscos. Além disso,
trabalhamos com os produtos de desinfecção padrão hospitalar da Ecolab, líder mundial em
soluções, tecnologias e serviços de água, higiene e prevenção de infecções.
Resumimos aqui as principais informações. Nas próximas páginas, confira mais detalhes sobre cada
uma delas. Em caso de dúvidas, estamos à disposição para atender você.
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Certificações

Conheça as certificações nacionais e internacionais do Club Med

Os protocolos Seguros Juntos by Club Med foram definidos globalmente
por nosso comitê científico e seguem as orientações da Organização
Mundial da Saúde e das autoridades locais. Cada etapa da jornada nos
resorts foi avaliada e adaptada pensando na segurança de todos que
recebemos e de nossas equipes.

O Ministério do Turismo lançou o selo Turismo Responsável, um programa
que estabelece boas práticas de higienização para cada segmento do
setor. Os três resorts Club Med no Brasil estão certificados e cumprem os
protocolos específicos de prevenção para hotelaria no país.

Líder mundial em soluções, tecnologias e serviços de água, higiene e
prevenção de infecções, a Ecolab também é um dos parceiros
internacionais do Club Med. Para cuidar da higiene dos resorts,
trabalhamos com os produtos de desinfecção padrão hospitalar da Ecolab.

A Cristal International Standards é líder internacional em gestão de
riscos. Globalmente, o Club Med adotou o programa de auditoria
POSICheck. Este conjunto de protocolos foi desenvolvido para atender à
necessidade de formulação e monitoria de uma respostas eficazes a
infecções transmissíveis.
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Bem-vindos ao Club Med

O distanciamento social é uma das principais medidas recomendadas pela Organização Mundial
da Saúde (OMS). Para maior segurança de todos que recebemos e de nossas equipes, seguimos
um rígido protocolo internacional. Todos os resorts Club Med no mundo estão operando com a
capacidade reduzida, permitindo manter a distância de segurança.

Os resorts Club Med ocupam vastas áreas, com construções de poucos andares
espalhadas por amplos terrenos e muitas áreas ao ar livre. Dessa maneira, a
densidade de pessoas nos resorts é baixa e evita aglomerações.

No Brasil, o resort Club Med Lake Paradise, em São Paulo, conta com 49
hectares, ou seja, 490 mil metros quadrados, o equivalente a quase 70 campos
de futebol. O Club Med Trancoso ocupa 27 hectares e o Club Med Rio das Pedras
se estende por 31 hectares.

Cada pessoa que chega a um Resort Club Med terá sua temperatura aferida por
um profissional treinado antes do check-in.
Além disso, diariamente será feita a aferição de temperatura na chegada ao
restaurante no café da manhã. Escolhemos esse momento por ser uma refeição
realizada, em geral, por menos pessoas ao mesmo tempo. Nossas equipes
também passarão por essa verificação todos os dias.
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Bem-vindos ao Club Med

Para que cada pessoa passe menos tempo na recepção cumprindo os protocolos
de check-in, especialmente na chegada de grupos, nossos procedimentos estão
mais rápidos.
Na saída, os cartões-chave ou braceletes digitais de acesso serão depositados
em uma urna, sem a necessidade de contato físico.

O Club Med já oferece há bastante tempo soluções digitais para
comunicação nos Resorts. Esses canais foram aprimorados para
melhor atender com redução máxima de contato.
Todas as informações sobre a programação podem ser consultadas
nas diversas telas espalhadas pelo resort ou pelo aplicativo My Club
Med. Além disso, também será possível realizar agendamentos e
solicitações de serviços através do aplicativo.

A recepção de cada resort Club Med foi adaptada para a segurança do seu atendimento e de
nossas equipes. Estabelecemos o distanciamento de 1,50m, conforme orientação da OMS, entre
as posições de atendimento na recepção e também em sinalizações no piso. Também foram
instalados painéis de acrílico em cada um dos postos de atendimento. Além disso, mantemos
álcool gel 70% à disposição.
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Bem-vindos ao Club Med

Para oferecer ainda mais segurança, o Club Med implementou uma Nova Ficha
de Viagem. O objetivo dessa ficha é permitir o acompanhamento e
monitoramento de casos suspeitos, com dados sobre origem e destino de todos
que recebemos.

Caso seja identificado que alguém no resort apresenta sintomas que possam
indicar contaminação, reservamos uma ala em cada unidade para alocação
dessas pessoas.
Esse conjunto de quartos garante que o caso suspeito possa ser isolado para que
sejam seguidos os procedimentos médicos de avaliação do caso, mantendo o
conforto e a hospitalidade do Club Med.

O Club Med reafirma seu permanente compromisso com a transparência e está
disponível em seus mais diversos canais de contato a fornecer mais informações
e detalhes sobre nossas novas rotinas de segurança sanitária e higiene. Nosso
objetivo é atender aos requisitos de segurança mais exigentes de cada pessoa
que recebemos e das autoridades locais e mundiais.
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Novas medidas de higiene e segurança sanitária

Os protocolos de segurança sanitária e higiene do programa Seguros Juntos by
Club Med seguem todas as diretrizes da OMS. No Brasil, os três resorts da rede
receberam a certificação Turismo Responsável, do Ministério do Turismo.
Além disso, globalmente utilizamos os produtos de desinfecção padrão
hospitalar da Ecolab, líder mundial em soluções, tecnologias e serviços de água,
higiene e prevenção de infecções. Toda a rede Club Med no mundo conta ainda
com a certificação POSICheck, para atender à necessidade de formulação e
monitoria de respostas eficazes a infecções transmissíveis. Esse programa de
auditoria foi desenvolvido pela Cristal International Standards, líder
internacional em gestão de riscos.

O aumento do rigor em nossos procedimentos de higiene passa também pela
seleção de produtos. Para utilizarmos a melhor solução possível no Resorts Club
Med, adotamos produtos de limpeza padrão hospitalar em nossa rotina sanitária.
Utilizamos produtos da Ecolab, líder global em soluções de água, higiene e
prevenção de infecções. Os produtos utilizados na higienização dos resorts são à
base quaternário de amônia e peróxido.
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Novas medidas de higiene e segurança sanitária

Cada Club Med conta com um(a) profissional especialista qualificado(a)
encarregado(a) da segurança sanitária e alimentar do resort. Atuamos para a
prevenção de riscos de modo permanente e contamos com um(a) Gerente de
Higiene e Segurança Alimentar que tem, entre suas responsabilidades:
supervisionar e controlaras ações de higienização e desinfecção dos diversos
setores do resort; acompanhar as fichas de controle de limpeza para o
cumprimento da periodicidade frequente da rotina de higienização; certificar-se
que equipes e hóspedes estão tendo suas temperaturas aferidas e registradas
diariamente; manter a equipe informada, atualizada e treinada sobre
procedimentos, planos de ação e boas práticas de saúde e segurança em seu
trabalho e verificar sua aplicação; implementar e cumprir o HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Point, ou APPCC - Análise de Perigos e Pontos
Críticos de Controle); seguir e controlar a conformidade regulatória, a
conformidade funcional ou a implementação de produtos, processos, instalações
e equipamentos relacionados a alimentos; definir e implementar melhorias e
correções de modo sistemático e permanente; controlar a recepção e
conformidade de matérias-primas (carnes, peixe, etc..) e seus fornecedores;
controlar o respeito às regras de saúde e segurança dos alimentos, desde a
compra de matérias-primas até o serviço de refeições no restaurante e bebidas
no bar; verificar o controle de temperatura durante as preparações frias e
quentes; realizar auditorias regulares na cozinha, para controlar a aplicação e o
respeito dos planos de requisitos HACCP, e nos diversos setores do resort.

Nossa equipe dedicada a limpeza foi ampliada e
trabalha obrigatoriamente com máscara e luvas em
todos os resorts Club Med. Em conjunto com a Ecolab e
Cristal Standard International, definimos os produtos
químicos indicados e efetivos. O procedimento de
limpeza tornou-se ainda mais rigoroso e específico,
com fichas de controle da rotina de higiene, que
acontece em intervalos de 45 minutos a 1 hora nas
áreas de maior fluxo e banheiros sociais.
Receberão especial atenção os pontos de maior contato: interruptores, telas interativas,
corrimãos, maçanetas, puxadores, controles remotos, mesas, balcões, botão de descarga,
registros de água em torneiras e chuveiros, aparelhos de escritório, dispensers de sabão e
álcool em gel, sanitários, duchas higiênicas, encostos e apoios de braço de assentos e
academias.
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Novas medidas de higiene e segurança sanitária

Nossas equipes de limpeza, sempre de máscaras e
luvas, estão dedicando até o dobro do tempo no
cuidado e higienização de cada quarto nos resorts
Club Med. Após a higienização, uma sinalização
adesiva na porta confirma que o quarto passou pelo
procedimento de limpeza. A linha de amenities do
quarto também passa a contar com álcool gel 70%
em embalagem de bolso que pode ser reabastecida
sempre que necessário.
Após o check-out, antes de ser novamente ocupado, o quarto passa por desinfecção total. Em
caso de suspeita ou confirmação de contaminação, um protocolo específico ainda mais rigoroso
de desinfecção é adotado.
Foi implantada a auditoria Room Check, da Cristal Standard International e os novos
procedimentos de limpeza dos quartos contam com apoio e orientação da Ecolab, com uso de
desinfetante de padrão hospitalar. Damos também atenção especial para os pontos de contato
mais frequente nos quartos: interruptores, controles remotos, minibar, maçanetas, painéis de
controle de ar condicionado e desumidificador, talheres, copos, balde de gelo, sanitários,
descargas, registros de torneira e chuveiro, telefone, cofres, cabeceiras e mesas de cabeceira,
mesa e penteadeira.

Adotamos um procedimento especial para o tratamento de todo o enxoval, desde a roupa de
cama e banho dos quartos, passando por fantasias do Mini Club®, uniformes de equipe e
serviços de lavanderia solicitados.
Para evitar contaminação cruzada, há diferenciação
e separação de fluxos limpos e sujos, ou seja, não
há qualquer tipo de contato ou manuseio simultâneo
de itens limpos e sujos do enxoval. Também foi
adotada a lavagem sistemática acima de 75°C.
Como medida adicional, será adotado o uso de sacos
solúveis em água para roupas de quartos com casos
de suspeita ou confirmação de contaminação.

Nossas equipes de lavanderia, internas ou
terceirizadas, obrigatoriamente farão o uso
sistemático de máscaras e luvas, trabalharão com
distanciamento entre as estações de trabalho.
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Novas medidas de higiene e segurança sanitária

As equipes de limpeza e lavanderia dos resorts farão o uso obrigatório de EPI's,
como máscaras e luvas, em suas rotinas de trabalho. Quando houver suspeita ou
confirmação de contaminação, ao adotar o procedimento específico de
higienização, as equipes utilizarão ainda roupa descartável e touca.

A cada troca de hóspede, o quarto passará por um processo total de desinfecção com produtos
de padrão hospitalar da Ecolab e seguindo a auditoria Room Check da Cristal Standard
International.
Em casos de suspeita ou confirmação de contaminação é seguido um procedimento específico
ainda mais rigoroso de desinfecção de absolutamente todos o enxoval, mobiliário e demais
elementos que compõem a acomodação. Esse protocolo é cumprido por equipe treinada e
equipada com máscaras, luvas e roupas descartáveis.
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Novas medidas de higiene e segurança sanitária

A linha de amenities dos resorts Club Med foi atualizada. Agora todos os quartos
contam com álcool gel 70% entre os artigos de higiene pessoal que oferecemos
como cortesia nos quartos. Se for necessário, é possível reabastecer o frasco de
álcool gel em diversos pontos do resort onde o álcool gel 70% é disponibilizado.

O Club Med sempre manteve boas relações com as comunidades locais de onde
estão os resorts. Nesse momento, estreitamos ainda mais a nossa conexão com
as autoridades para garantir o monitoramento da situação e de sua evolução.
No caso de suspeita de contaminação, reservamos um bloco de quartos inteiro
dedicado ao isolamento destes casos. O Club Med conta com um plano de
resposta a emergências. Temos um protocolo de desinfecção e um estoque de
máscaras, desinfetantes e álcool em gel para mãos, com um Departamento de
Higiene e Segurança dedicado à coordenação e suporte à sanitização e
segurança corporativa.
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Mini Club® Adaptado

Para que as crianças possam ter seus momentos de
diversão em segurança, foram feitas muitas adaptações à
operação de nossos Clubs. O Mini Club® (4 a 10 anos) está
com sua capacidade limitada para cada faixa etária e a
inscrição das crianças deve ser feita no momento da
reserva. Não será possível realizar a inscrição durante a
estada no resort. Sendo assim, você pode entrar em
contato com a nossa Central de Reservas para solicitar
esse serviço sem nenhum custo adicional. O Passworld®
ou Juniors Club, para idades entre 11 e 17 anos estará
disponível em datas de alta temporada. Já o Petit Club®,
sob demanda para os pequenos de 2 a 3 anos, está
temporariamente suspenso.

Nossa equipe preparou novas atividades e a preferência é pelas atividades infantis ao ar livre.
Aproveitando as espaçosas áreas abertas de nossos resorts, é possível combinar diversão e
segurança mantendo o distanciamento social recomendado pela OMS.
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Mini Club® Adaptado

O Mini Club Med® recebe as crianças das 9h30 às 17h00,
com um intervalos das 12:00 às 14:00 para almoço em
família. O show e jantares do Mini Club® estão,
portanto, suspensos temporariamente, e atividades
familiares serão oferecidas a você durante a noite, a fim
de passar momentos especiais juntos.

A temperatura das crianças será sempre aferida por nossa equipe treinada para
os cuidados infantis na chegada ao Mini Club®. Ficaremos felizes em receber os
pequenos após verificar que sua temperatura é inferior a 38oC. Caso nossa
equipe note sintomas ao longo do dia, a temperatura poderá ser aferida
novamente.

Caso nossa equipe verifique ao longo do dia que a criança está com sintomas, temperatura
acima de 38oC ou qualquer outra emergência, faremos contato imediatamente com os pais ou
responsáveis. Nesse caso, poderá ser solicitado que busquem a criança no Mini Club®.
Lembramos que todos os nossos resorts contam com médico(a) e/ou enfermeiro(a) 24 horas por
dia, 7 dias por semana.
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Mini Club® Adaptado

Sabemos que é importante conhecer o espaço onde as crianças vão se divertir.
Para mante-las em segurança e limitar a circulação no espaço, reservamos um
dia específico para visitação do espaço. No restante da semana, as instalações
serão reservadas para crianças e G.Os. Consulte nossa equipe de Recepção para
saber quando podemos recebê-lo(a).

O Mini Club® passa a contar com uma pessoa de nossa equipe dedicada à sua
limpeza constante para maior proteção das crianças. Além disso, a qualquer
momento do dia, será feita a desinfecção de tapetes, mesas, cadeiras,
brinquedos e todos os mobiliários, utensílios e superfícies. Para a manutenção
da limpeza, todos que entrarem nas salas usarão proteção de calçado. Os
brinquedos e fantasias serão sistematicamente lavados após o uso, a qualquer
momento do dia.
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Equipe Club Med treinada e cuidados com
equipes terceirizadas

As equipes que atuam em todos os resorts Club
Med foram treinadas. Seguindo as orientações
da OMS e os protocolos de operação Cristal
International Standards, o Higienista de cada
resort é responsável por manter as equipes
atualizadas e se certificar que as boas práticas
e procedimentos passados nos treinamentos
estão sendo rigorosamente cumpridos.

Todos que chegam ao resort - equipes, hóspedes ou
fornecedores - terão sua temperatura aferida obrigatoriamente,
no desembarque. Além disso, aferições diárias de equipes são
realizadas e registradas.
Os hóspedes realizam a aferição diariamente antes de entrar no
restaurante para o café da manhã. As crianças também têm sua
temperatura aferida diariamente ao chegar no Mini Club®.
Se a temperatura aferida for igual ou superior a 38°C, o(a) médico(a) ou o enfermeiro(a) do
resort é contatado(a) e o Chef de Village informado. Nesse caso, o hóspede recebe uma
mascará e é encaminhado para um quarto em bloco isolado. O(a) médico(a) ou enfermeiro(a),
com todos os equipamentos de proteção, examina o hóspede no quarto e o procedimento "caso
suspeito" é implementado. O hóspede permanece no quarto até ter autorização do médico do
Resort. Um documento de acompanhamento das ações é elaborado pelo(a) enfermeiro(a) e
mantido na enfermaria.
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Equipe Club Med treinada e cuidados com
equipes terceirizadas

Todos os resorts Club Med contam com estoque de máscara e outros EPI's. O
uso de mascara é obrigatório para todos nossos funcionários. Bagagistas,
equipes de limpeza e de lavanderia também fazem o uso indispensável de
luvas.
Para a ação em casos com suspeita ou confirmação de contaminação, também
são adotados trajes descartáveis.

Sempre contamos com ambulatório ou enfermaria nos
resorts. A fim de ampliar a segurança oferecida, todos
os resorts contarão com médico(a) e/ou enfermeiro(a)
24 horas por dia, 7 dias por semana.

Os uniformes de todas as equipes passam por lavagem acima de 75ºC. Além
disso, para evitar qualquer possibilidade de contaminação cruzada, há a
separação dos fluxos sujos e limpos, ou seja, não há qualquer tipo de contato
ou manuseio simultâneo de peças de uniforme limpas e sujas.
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Gastronomia internacional em refeições seguras

A fim de melhor distribuir o fluxo de pessoas, evitando aglomerações e
permitindo o distanciamento, adaptamos o funcionamento de nossos
restaurantes. Com o horário estendido, os restaurantes permanecerão abertos
por, no mínimo, 3 horas, por refeição. É possível que sejam criados turnos de
horários de serviço se for necessário para distribuir a concentração de pessoas.

Reduzimos a ocupação máxima de nossos restaurantes. Dessa forma, o mobiliário foi
redistribuído aumentando o distanciamento entre as mesas. Além disso, com a redução da
circulação de pessoas no restaurante, é possível manter o distanciamento nas áreas das estações
de serviço.
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Gastronomia internacional em refeições seguras

O serviço de buffet será reduzido e
substituído pelo prato montado na frente
do hóspede no momento do serviço. A
oferta será adaptada, favorecendo o uso
de porções únicas e serviço assistido em
lugar do self-service. Essa mudança
elimina
o
compartilhamento
de
utensílios e talheres de servir para evitar
a contaminação cruzada.
Nenhum produto, que não esteja
embalado individualmente, fica em livre
serviço, de modo que carnes, frutas,
pães, queijos, etc. serão servidos por
nossa equipe.

Todos das equipes de cozinha, restaurante e buffet usam obrigatoriamente
máscaras e, quando indicado, luvas. As equipes foram treinadas para
higienização frequente, colocação dos jogos americanos descartáveis apenas
após a chegada do hóspede à mesa e rotina de separação de fluxos sujos e
limpos no acesso às cozinhas e áreas de serviço dos restaurantes.

Assim como nos restaurantes, aumentamos o distanciamento das mesas e
diminuímos a quantidade de mobiliário em nossos bares. Também foram
instaladas barreiras de proteção, sinalização de orientação e marcação no piso
para organizar o fluxo e manter o distanciamento social durante a espera.
As ofertas de bebidas foram adaptadas para diminuir a manipulação.

Também estamos preparados para posicionar estações avançadas como bares de
apoio para distribuir o fluxo de pessoas.
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Lazer e Esportes

Para maior higiene, é obrigatório o uso da ducha e lava-pés antes
de entrar na piscina. Nas áreas de descanso e banho de sol, há
espaçamento de 1,50m entre as espreguiçadeiras, com uma equipe
dedicada a limpar cada item do mobiliário após a saída de casa
hóspede.
Para o espaçamento dentro das piscinas, foi feita a instalação de
raias de natação. A capacidade máxima não deve exceder três
pessoas por 2m² em piscinas externas e uma pessoa por 1m² em
piscinas internas. As atividades como hidro power, relaxamento e
hidroginástica acontecerão respeitando o distanciamento.

As saunas seca e a vapor, assim como as hidromassagens, estão
temporariamente fechadas.

Durante a sua estada você poderá agendar as atividades que desejar praticar através de um QR
code para se apresentar na atividade no horário marcado. Os esportes de prática coletiva estão
suspensos. Protocolos sanitários rigorosos serão aplicados para garantir a sua segurança. Nossa
academia também estará aberta, respeitando as regras sanitárias. Alguns dos equipamentos
podem estar temporariamente indisponíveis para respeitar as regras de distanciamento social.
Você também encontrará disponíveis produtos para a desinfeção dos equipamentos.
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Lazer e Esportes

As atividades de discoteca e shows musicais acontecerão em ambientes abertos e a programação
contará com diversas atrações distribuídas pelo resort para evitar aglomeração. Os teatros foram
remodelados para permitir o distanciamento de 1,50m entre os assentos.
O entretenimento noturno conta com atividades ao ar livre, como cinema a céu aberto,
apresentações musicais, aulas de dança e muito mais.
O show do Mini Club® está temporariamente suspenso.
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