
é  o  m e l h o r  p r e s e n t e
n e s t e  fi m  d e  a n o

C O M O  F A Z E M O S

PRESERVAR A VIDA

O Barretos Park Hotel oferece uma forma segura de comemorar o Natal e o 

Réveillon juntando a beleza e a tranquilidade de um parque único no país, o 

Parque do Peão, com a qualidade dos melhores serviços de hotelaria. 

Tudo isso com muita segurança. Tanto a ceia de Natal quanto a de Ano Novo 

será servida nos apartamentos, exclusivamente para os hóspedes. 

Reservadamente, você e seus familiares poderão desfrutar dos pratos espe-

ciais preparados pelo Chef Renato com toda a segurança que os protocolos 

sanitários exigem (veja o cardápio).

Nenhuma medida é capaz de impedir totalmente a transmissão da Covid-19 

mas estamos atentos e trabalhando para diminuir esses riscos. Adotamos 

algumas medidas para aumentar a segurança. 

• Não disponibilizamos mesas para ceia ou serviços correlatos nas áreas 

comuns, como piscinas e quiosque.  Tanto o salão de eventos quanto o 

restaurante estão com acesso bloqueado;

• Condimentos, molhos para salada ou temperos, sempre que possível, são 

disponibilizados em embalagens individuais;



• As bebidas encomendadas para consumo durante a ceia são disponibiliza-

das no frigobar de cada apartamento, em embalagens individuais (latas ou 

garrafas long neck); ou fornecidas em baldes com gelo para que cada um se 

sirva. As bebidas devem ser solicitadas no check-in ou até as 15 horas do dia 

24 de dezembro, para entrega até as 19h30;

• Os pratos encomendados para a ceia são entregues nos apartamentos con-

forme agendamento. Você define o período da entrega seguindo este cro-

nograma:

E N T R E :

a. 19h30 e 20 horas;

b. 20h e 20h30;

c. 20h30 e 21 horas;

d. 21h e 21h30;

e. 21h30 e 22 horas;

f. 22h e 22h30;

g. 22h30 e 23 horas.

O USO DE MÁSCARA
É OBRIGATÓRIO
EM TODAS AS ÁREAS
COMUNS DO HOTEL



Quem recebe convidados, ou celebra com familiares, está exposto a diferen-

tes níveis de contágio. Por isso, siga sempre as orientações do Ministério da 

Saúde e da FIOCRUZ ao preparar os ambientes e sobre o uso de utensílios.

1 • Use máscara sempre que não estiver comendo ou bebendo; O uso delas é 

obrigatório nas áreas comuns;

2 • Mantenha um saco para guardar a máscara quando estiver comendo ou 

bebendo e a mantenha limpa e seca entre os usos;

3 • Tenha uma máscara limpa extra, para o caso de necessidade de troca (de-

vido ao tempo de uso, umidade ou sujeira);

4 • Mantenha a distância entre os participantes e evite aglomerações;

5 • Evite apertos de mão ou abraços;

6 • Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou use álcool em gel, 

disponibilizado nos ambientes;

7 • Não compartilhe objetos, como talheres ou copos. Após tocarem nos 

utensílios para servir a comida (conchas, jarras e garrafas), higienize as mãos 

com álcool em gel;

8 • As áreas de piscinas permanecem abertas e todos podem acessá-las a 

qualquer momento, respeitando as regras de distanciamento social. 

CUIDADOS QUE
TODOS DEVEM SEGUIR

Cuide de sí e de todos nós



• Mantenha o isolamento domiciliar. Não convide pessoas para sua casa, 

não faça visitas, nem frequente eventos;

• Se proteja e proteja sua família. Fique em casa e celebre apenas com as 

pessoas que já moram com você;

• Está com sintomas relacionados à Covid-19 ou já tem o diagnóstico da 

doença;

• Ainda está no período de 14 dias desde que teve os primeiros sintomas rela-

cionados à Covid-19 (mesmo que não tenha feito um teste de diagnóstico);

• Estiver aguardando o resultado de um teste molecular para saber se está 

com Covid-19;

• Manteve contato com alguém que teve a doença nos últimos 14 dias.

•  Mora com alguém que faz parte do grupo de risco;

• É portador de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, asma, 

doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica em estágio avan-

çado, imunodepressão provocada pelo tratamento de doenças autoimunes, 

como lúpus ou câncer;

• Tem mais 60 anos de idade;

• É fumante;

• É gestante, ou está em resguardo; 

• Crianças menores de 5 anos. 

CUIDADOS: PESSOAS QUE DEVEM
EVITAR OS ENCONTROS


