
Selo Clean & Safe

Medidas de prevenção, controlo e vigilância no âmbito da COVID-19 Casa de São Lourenço – Burel Mountain Hotels

O presente documento tem como objetivo difundir os procedimentos de higiene e segurança tomados pela Casa de 
São Lourenço – Burel Mountain Hotels no contexto atual da pandemia COVID- 19.

A Casa de São Lourenço cumpre os requisitos e orientações definidas pela Direcção-Geral de Saúde, que permitem 
considerá-lo um Estabelecimento Saudável & Seguro, dispondo assim do selo Clean & Safe. 

Características físicas do Hotel 

O hotel está inserido no Parque Natural da Serra da Estrela, uma das regiões do País com menor incidência de casos de 
COVID-19.

A Casa de São Lourenço está a 1250 metros de altitude, isolada na montanha, com jardim e diversas áreas verdes 
circundantes.

O Hotel dispõe de 21 quartos com varandas privativas e terraços, grande parte com acesso a um jardim privativo exterior.

As atividades ao ar livre são uma das mais valias do hotel. Existem mais de 250km de percursos pedestres e de BTT 
marcados a partir do hotel, que podem ser feitos com ou sem guia, para descobrir locais inexplorados, cumes, vales, 
Aldeias Históricas e de Montanha, um património único e diverso que vale bem a pena explorar. No verão é possível 
mergulhar nas águas puras e tépidas das lagoas bem perto do hotel, percorrê-las de kayak e descobrir os rios que por lá 
iniciam a sua viagem Serra abaixo.

O hotel dispõe de um conjunto completo e diversificado de atividades e de uma equipa especializada em proporcionar 
uma experiência inesquecível de turismo de montanha pela mão de Luís Cunhal, responsável por todas as atividades, 
como os percursos de montanha guiados e feitos diariamente, piqueniques em locais panorâmicos, um mergulho nas 
lagoas da Serra da Estrela, depois de uma caminhada na Natureza...

O hotel realiza diariamente visitas guiadas gratuitas à Burel Factory.

Normas gerais: 

• Existe um Plano de Contingência interno com vários níveis de responsabilidade, disponível para consulta dos 
hóspedes;

•  Toda equipa da Casa de São Lourenço teve formação adequada sobre COVID-19 e como cumprir as precauções de 
prevenção e controlo de infeção;
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•  Os colaboradores estão munidos de EPIs como máscaras e luvas descartáveis, e outros artigos de proteção, conforme 
a função do colaborador;

•  A equipa de Housekeeping teve formação sobre rigorosas medidas de desinfeção de todos os espaços, em particular, 
os quartos, áreas comuns e instalações sanitárias;

•  Estão colocados dispensadores de solução antissética de base alcoólica (SABA) ou solução à base de álcool, em 
todos os quartos, nas áreas comuns, receção, restaurante, spa e todas as casas de banho públicas;

•  As superfícies com maior risco de transmissão são devidamente desinfetadas com muita frequência ao longo do dia. 
São exemplos destas superfícies: maçanetas de portas, elevadores, interruptores, telefones, teclados de computadores, 
comandos, torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, tabuleiros, bancadas, cadeiras, corrimãos, 
puxadores de armário, TPA`s - terminal de pagamento automático, dinheiro, entre outros;

•  O Hotel dispõe de serviço Médico que pode ser solicitado pelos hóspedes e o Hospital mais próximo encontra-se a 
50 minutos de distância (Hospital da Covilhã);

•  Os hóspedes deverão usar máscara sempre que estiverem em zonas sociais do hotel;

•  O hotel aconselha os seus hóspedes a trazer solução antissética de base alcoólica (SABA) ou solução à base de 
álcool, e máscara, muito embora  disponha destes equipamentos de segurança;

•  A política de cancelamento de reservas foi ajustada face ao contexto atual. Todas as reservas efetuadas com tarifa 
flexível podem ser canceladas sem custos até 24h antes do check-in.

Receção: 

• É enviado aos hóspedes um formulário por email para preenchimento de dados, de forma a reduzir o tempo de 
check-in;

• Os hóspedes deverão desinfetar as mãos quando entram no hotel;

• O hotel dispõe de kits de EPIs para clientes que incluem máscara e um par de luvas descartáveis, sempre que 
solicitado;

•  O rececionista desinfeta as mãos antes e depois de cada check in e check out e sempre que transportar bagagem dos 
hóspedes;

•  As superfícies da zona de Receção são desinfetadas após cada atendimento.

Restaurante: 

• O horário de refeições foi alargado em vários turnos permitindo a manutenção do distanciamento social de 2 metros 
entre mesas na sala do Restaurante;

• As refeições poderão ser servidas no Restaurante ou ao ar livre, no Terraço panorâmico;

• Os menus serão apresentados ao cliente através de meios digitais ou descartáveis, não havendo manuseamento de 
menus previamente utilizados;

• O serviço de Room Service está disponível em todas as refeições como alternativa ao Restaurante e ao Terraço 
panorâmico;

•  Todo o serviço realizado no Restaurante e Bar cumpre a Orientação 023/2020 da DGS.

Limpeza dos Espaços Comuns e Quartos: 

• Todos os procedimentos de limpeza e desinfeção foram revistos e estão rigorosamente de acordo com a Orientação 
014/2020 da DGS;

• A frequência da limpeza e desinfeção diária de todas as áreas está reforçada.
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Piscina: 

• As piscinas da Casa de São Lourenço são desinfetadas diária e automaticamente com solução de cloro;

• Os níveis de desinfeção das piscinas estão nos limites máximos preconizados de acordo com as normas da OMS;

•  A limpeza e desinfeção das instalações e equipamentos das piscinas é feita diariamente e após cada utilização.

Spa: 

• Durante os tratamentos as terapeutas utilizam os EPIs aconselhados;

• A utilização do spa pelos hospedes implica utilização de máscara;

• A terapeuta lava e desinfeta as mãos antes e depois de cada tratamento;

• Todas as superfícies de contacto são devidamente desinfetadas entre cada tratamento.

Todas estas medidas estão implementadas no sentido de garantir a saúde, higiene e segurança dos nossos clientes e 
colaboradores. 

Em caso de reservas, dúvidas e questões adicionais estamos completamente disponíveis para responder através do 
email booking@casadesaolourenco.pt

www.casadesaolourenco.pt


