
 

  

 

Plaza Inn Executive 

  
Nada é mais importante que a saúde e o bem-estar de nossos hóspedes. Por isso 

estamos tomando medidas necessárias e todo cuidado com segurança na operação. 

 O café da manhã é servido individualmente, pode ser no apartamento sem 

custo adicional; 
 Serviço de Room Service 24h; 
 Áreas de uso coletivo (sauna, academia e piscina) desativado no momento. 

 
Covid-19 

Toda a Rede Plaza lnn está mudando sua rotina para deixar todos os ambientes mais 

seguros e limpos. E por um motivo simples: priorizar sua saúde e bem-estar. 

Veja as medidas preventivas já tomadas e outras que estamos implantando em 

nossos hotéis: 

 Mais produtos antibacterianos nos ambientes, inclusive álcool em gel em locais 

visíveis. 

 Higienização periódica e minuciosa de maçanetas, elevadores, portas, 

bancadas, ou seja, de todos os ambientes. 

 Novos produtos de higienização foram adquiridos junto aos nossos 

fornecedores, entre eles o MSDC Peroxide, utilizado como multiuso e 

desinfetante, com laudo comprovado contra vírus de Influenza e já aceito como 

efetivo contra o Covid-19. 

 Por segurança, estamos disponibilizando uma estrutura mínima de operação 

para manter nossos hóspedes saudáveis e bem atendidos. 

 Vale ressaltar: todas as medidas de prevenção e conscientização também 

estão sendo tomadas entre nossos fornecedores.  E todos os nossos 

colaboradores também estão seguindo os procedimentos por completo, afinal, 

a segurança deve ser para todos. 

 

Manter alto padrão de higiene já faz parte da nossa filosofia e do nosso dia a dia 

ao seu lado. Agora, os esforços devem ser ainda maiores e eles não se resumem 

apenas a essas medidas que publicamos. 

Contamos também que você faça sua parte, com atitudes como lavar as mãos com 

água e sabão e usar álcool em gel quantas vezes puder. 

Juntos, vamos vencer este período delicado por qual o mundo todo está passando. 
 


