Cuidar-vos ha estat sempre la nostra prioritat.
Ara més que mai, és el nostre compromís.

La seguretat i el benestar dels nostres clients són el nostre principal compromís. És per
aquest motiu, i donada la situació actual que estem vivint, que a l’Hotel Sants Metges
hem implementat les mesures d’higiene i seguretat recomanades per les autoritats
sanitàries, a més de reforçar les que ja veníem aplicant des de sempre, amb la voluntat
de crear un entorn segur que ofereixi confiança als nostres clients i treballadors. En
aquesta guia podreu veure més detalladament les accions que s’han pres en cada àrea.
Esperem que gaudiu d’una experiència única amb la màxima tranquil·litat.

L’Equip de l’Hotel Sants Metges

EL LUXE DE L’ESPAI
✓ Exclusivitat, privacitat, seguretat i confort en plena natura, a tan sols 10 minuts de Girona
✓ Recinte de 67.000 m², amb accés només per a clients amb reserva
✓ Tan sols 15 habitacions, àmplies i confortables
✓ Àrees comunes d’ús exclusiu per a clients allotjats
✓ Restaurant amb només 15 taules per garantir la distància de seguretat

MESURES GENERALS

Aforament limitat

Distància de seguretat

Ús d’equipaments de
protecció individual

Neteja i desinfecció
constant de superfícies de
contacte i espais comuns

Control diari de
temperatura per accedir al
recinte

Sistema de purificació d’aire
amb tractament d’ozó

Dispensadors de gel
hidroalcohòlic en zones
comuns i de pas

Digitalització de cartes de
restaurant i directori
d’habitacions

*No es permetrà l’accés a partir de 37’5 ºC

Formació als treballadors
en mesures de prevenció i seguretat

Test serològic a tot el personal
prèvia reincorporació

RECEPCIÓ

✓ Possibilitat de pagament contactless

✓ Control de temperatura als clients a l’arribada

✓ Tarifes amb política de cancel·lació i modificació flexibles

✓ Rebuda personalitzada amb garantia de distància

✓ Tovalloletes higienitzants de cortesia a disposició dels clients

✓ Ús de mesures de protecció per part de tot el personal

✓ Desinfecció de nanses d’equipatge, previ permís del client

HABITACIONS
✓ Utilització de mesures addicionals de desinfecció amb ozó

✓ Rentat i desinfecció de tots els tèxtils presents a l’habitació i
servei de bugaderia amb certificació de seguretat

✓ Kit sanitari de cortesia per als clients

✓ Aparells electrònics higienitzats

✓ Implementació de protocols específics de neteja i desinfecció

✓ I com sempre, estàndards de neteja al més alt nivell

RESTAURANT I CUINA

✓ Menjador i terrassa amb aforament limitat

✓ Mesures de protecció individual d’obligat ús per a tot el personal

✓ Reserves esglaonades

✓ Estrictes protocols de control en els processos de recepció de

✓ Digitalització de cartes

mercaderies i manipulació dels aliments
✓ Servei de sala personalitzat i amb garantia de distància

✓ Esmorzar gourmet a la carta al menjador o a l’habitació
✓ Servei de room service 24h, per gaudir de més privacitat

PISCINA
✓ Ús exclusiu per a clients
✓ Aforament limitat i distància entre gandules
✓ Carta de piscina digitalitzada

✓ Desinfecció de gandules, taules i para-sols després de cada ús
✓ Neteja i desinfecció constant de superfícies de contacte com

baranes, polsadors i tiradors

ESPAIS COMUNS I SPA
▪
▪
▪
▪
▪

Ús exclusiu per a clients
Aforament limitat
Possibilitat de reserva de l’espai per franges
horàries
Neteja constant després de cada ús
Dispensadors de productes higienitzants

SPA

✓ Ús d’equipaments de protecció individual per part de les terapeutes

✓ Ús exclusiu per a clients allotjats

✓ Mesures addicionals de desinfecció i higiene de superfícies, instal·lacions

✓ Aforament limitat i accés amb reserva prèvia
✓ Redisseny de la carta de tractaments

i cabina després de cada ús
✓ Sabatilles, barnussos i tovalloles de spa a disposició dels clients a l’habitació

ESPAIS COMUNS
✓ Aforament limitat

✓ Higienització i purificació d’aire per ozó

✓ Reorganització dels espais per garantir la distància de seguretat

✓ Reforç en freqüència de neteja i desinfecció de superfícies

✓ Senyalització amb mesures de prevenció
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www.hotelsantsmetges.com

