
 

 
 

Nos Moinhos do Cubos preocupamo-nos com a saúde dos nossos hóspedes e colaboradores, bem 

como da saúde dos residentes na região. É com esta preocupação em mente que colocámos em 

prática as recomendações da DGS bem como pedimos aos nossos hóspedes que as cumpram. 

Moinhos dos Cubos 

 Disponibilização de equipamentos de protecção individual para os seus colaboradores 

 Disponibilização de desinfectante alcoólico para desinfecção de mãos em cada 1 dos 

apartamentos. 

 Reforço da higiene dos apartamentos com utilização de produtos de elevado poder 

desinfectante. 

 Higienização com desinfectante alcoólico de manípulos, interruptores, puxadores, mesas de 

cabeceira, puxadores, botões, entre outros pontos de maior contacto, após a saída de uma 

família. 

 Disponibilização de desinfecção alcoólica de superfícies para a desinfecção (pelos hóspedes) dos 

colchões e de espreguiçadeiras da piscina e dos manípulos dos matraquilhos, que são os únicos 

itens que eventualmente podem ser partilhados por 2 famílias. 

 Entre a saída de uma família e a entrada de outra, teremos um tempo mínimo de 24 horas por 

forma a podermos garantir a correcta higienização e arejamento dos apartamentos. 

 Lavagem de roupas a uma temperatura mínima de 60ºC 

 Ocupação do espaço com o máximo de 10 pessoas (de 2 famílias) o que permite garantir as 

distâncias de segurança recomendadas nos espaços exteriores (partilhados). 

 

Hóspedes 

 Cumprir as regras de etiqueta respiratória, lavagem de mãos, distância de segurança e uso de -

máscara recomendadas pela DGS. 

 Em caso de suspeita ou de confirmação de caso positivo de Covid-19, antes da estadia, cancelar 

a estadia e contactar-nos por forma a acordarmos a forma de cancelamento. 

 Em caso de suspeita de Covid-19 durante a estadia, isolar-se num dos quartos, contactar o SNS 

24 e seguir as suas indicações. Informarmo-nos da situação para que possamos seguir o 

protocolo da DGS em situação de caso suspeito/confirmado em estabelecimentos de hotelaria. 

 Manter o distanciamento de segurança em relação aos hóspedes de outra família e aos nossos 

colaboradores 

 No contacto com os residentes locais sugerirmos o rigoroso cumprimento das regras de 

distanciamento e, se possível, o uso de máscara por forma a proteger a população, que foi 

poupada a esta doença durante o estado de emergência, e que é obrigação de todos nós, 

proteger agora no período de desconfinamento. 

 

 


