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Missão

Método

Objetivo

Zelar pela saúde e bem-estar de nossos 
clientes, colaboradores e  suas famílias, bem como de nossos 

fornecedores, investidores e da comunidade do 
entorno dos hotéis. 

Reunir nesse guia as ações implantadas pela Rede Swan em 
combate ao Covid-19, seguindo todas as orientações do Ministério da 

Saúde e conforme as orientações do Ministério do Turismo - Selo Turismo 
Responsável, prezando pela segurança e bem-estar de todos 

os colaboradores e clientes.    

Foi criado um Comitê de Gestão de Crise, multidisciplinar que com apoio 
de gestores especialistas em Higiene e Alimentos e Bebidas, definiu medi-
das emergenciais e criação de um Plano de Prevenção que foi implementa-
do em toda a Rede Swan desde o ínicio da pandemia. Desde o dia 09 de 

maio, quando foi lançado os Protocolos de Modelo de Distanciamento 
Controlado do Rio Grande do Sul, este Guia é

atalizado semanalmente conforme suas diretrizes. 
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A Rede Swan decidiu manter os hotéis em funcionamento visando 
preservar ao máximo os empregos, bem como estar disponível a 

comunidade. Para isso, foi necessário adotar alguns novos 
procedimentos para garantir a segurança de todos. 

- Nossos gerentes estão ativos e na linha de frente da operação. 
- Os eventos programados para os próximos meses foram adiados, 
evitando assim aglomerações.
- Os cafés da manhã estão sendo servidos no salão com serviço a la carte e 
com mesas especiais para o grupo de risco ou nos apartamentos, com todos os 
cuidados necessários de higienização. 
- Nossos restaurantes continuam servindo os pratos diretamente nos
apartamentos, com horários reduzidos. 
- Nossos apartamentos estão sendo ventilados naturalmente 
por no mínimo 2 horas por dia.
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Cuidados com
Hóspedes e Clientes

- Disponibilizamos álcool em gel em diversas 
áreas do hotel, facilitando o acesso, como por 
exemplo no  Lobby, dentro 
dos elevadores e nos banheiros sociais.
- Solicitamos que clientes, fornecedores e 
colaboradores obrigatoriamente usem 
máscara nas dependências do hotel.
- Para segurança de todo nosso público, 
realizamos aferição de temperatura de todos 
os clientes ao entrar do hotel.
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Cuidados com
Hóspedes e Clientes

- Superfícies com maior contato tanto nos apartamentos como nas áreas 
comuns, tiveram sua  higienização  reforçada. Principalmente, elevadores, 
maçanetas, balcões,  interruptores, corrimões, entre outros.

- Removemos temporariamente papelaria e outras superfícies possíveis 
de contaminação dos apartamentos.

- Adaptamos nosso serviço de frigobar garantindo agilidade no atendimento e 
seguindo todas normas de segurança.

- Cartazes informativos foram expostos em diversas áreas dos hotéis, com o 
objetivo de lembrar a todos as formas de contágio e ações de prevenção ao 
COVID-19.

- Recomendamos que os elevadores tenham ocupação máxima de 3 pessoas de 
cada vez. 

- Optamos por fechar as áreas comuns para evitar aglomerações e possíveis 
contaminações. Piscinas, Saunas e Academias estão fechadas em todas as 
nossas unidades. As áreas de circulação, como lobby e áreas de lazer foram 
delimitados os espaços. 
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Cuidados com
Hóspedes e Clientes

 - O espaço em frente as recepções foi delimitado garantindo assim uma 
distância segura entre nossos clientes e nossos colaboradores da linha de frente. 

- Temos o cuidado de disponibilizar aos hóspedes e entregadores
local apropriado, com pano e alcool para higienização adequada das 
encomendas.

- Removemos temporariamente jornais, revistas e livros do lobby para evitar 
infecções cruzadas.

- Estamos incentivando nossos hóspedes a entrarem no apartamento
descalços para evitar contaminação. Para isso, em cada quarto foram
delimitadas áreas para que os sapatos sejam deixados.

- Informamos aos hóspedes, a necessidade de manter 2 metros de distância
uns dos outros, através de demarcações no piso do lobby e elevadores.

- Nossos hotéis contam como uma área de isolamento, para que nossos 
hóspedes possam cumprir uma quarentena com toda segurança e conforto.
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Cuidados com
Moradores e Clientes

- Em Novo Hamburgo criamos o Swan Market. Esta é unidade onde temos mais 
moradores idosos, nossa equipe disponibilizou o telefone do gerente operacio-
nal para que os moradores façam seus pedidos de compras. A equipe provi-
dencia a compra e a correta higienização antes de entregar no apartamento. 

- Tarifa Solidária: Visando atender a demanda de idosos, 
trabalhadores da área da saúde e demais 
trabalhadores que buscam isolamento social, todas as unidades estão com a 
tarifa solidária que garante 40% de desconto na tarifa vigente para long stay 
(períodos de 14 dias ou mais).

- Atualização Política de Cancelamento: Atualizamos nossa política de Cancela-
mentos para oferecer à todos a maior flexibilidade possível. 
O cancelamento de reservas passou a ser gratuito e as reservas com 
pagamentos já realizados podem ser utilizadas em uma data futura. 
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Relação com 
Investidores

A Dotel Administradora, de imediato, garantiu as programações 
previamente informadas das AGOs (Assembleias Gerais Ordinárias), bem como 
realizou reunião com o Conselho de Investidores, 
demonstrando o novo cenário e suas implicações, bem como a 
intensão de manter as unidades operando e as estratégias para tal fim.
Com a necessária adequação de pauta foram realizadas as AGOs de Condômi-
nos e Investidores obtendo  Aprovação Unânime para todas as proposições. 
Algumas ações Diretas:
- Informar da decisão de realizar redução negociada da remuneração do seu 
quadro de gestores corporativos em 30% por 3 meses;
- Colocar todo o Capex em stand by.
- Atuar na administração solidariamente, ou seja, sem receber os 
honorários de administração uma vez que a previsão de resultado é 
somente visando BEP (break even point).
- A Dotel tem sua remuneração atrelada ao GOP em todos os 
empreendimentos de forma a garantir a remuneração dos 
investidores em primeiro lugar; 
- Garantir compromisso social realizando o máximo esforço na 
preservação de empregos, da saúde e ambiente para os 
colaboradores, moradores e demais clientes.
- Compromisso de buscar renegociações de todos os contratos e mesmo 
suspensão temporária de alguns visando assegurar o fluxo de caixa das unida-
des.
- Adequar a oferta de inventário à perspectiva de baixa ocupação e realização 
de reforecast para 3 meses futuros ( abril, maio e junho ).
- Cumprir todos os protocolos de segurança  e demais decretos 
publicados dando garantia e transparência ao negócio.
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Algumas ações operacionais foram definidas e implantadas 
pelo comitê de crise neste período, visando atender todas as partes interessadas: 

clientes, colaboradores, investidores, fornecedores e comunidade.

- Solicitamos que os prestadores de serviço ao entrarem em nossos hotéis,
obrigatoriamente usem máscaras, caso seja necessário a rede fornece 
a máscara para uso do fornecedor.

-  Fechamento de andares, com recolhimento de itens de enxoval, 
frigobar, amênities e papelaria de quarto.

- Realizamos a medição de temperatura de hóspedes, clientes 
e colaboradores de nossos hotéis.

- Manter comunicação com nossos clientes e comunidade
através de atualizações diárias em nossas redes sociais.

  

Preparando o Ambiente
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Com o propósito de diminuir a circulação dos nossos colaboradores, a
fim de gerar menor aglomeração e também diminuir o uso de espaços

comuns como paradas e transportes públicos, os gestores foram 
instruídos pelo Setor de Desenvolvimento Humano e Organizacional e autoriza-

dos a implementarem as seguintes ações:

- Liberar imediatamente do trabalho qualquer colaborador com
alguma sintoma de gripe e/ou suspeita de COVID-19;
- Liberar imediatamente colaboradores que estejam no grupo de risco;
- Alocar colaboradores em home office;
- Programar férias, de acordo com a MP 936/2020;
- Conceder dias de folga ou folga com compensação para o máximo de colabo-
radores possíveis;
- Limitar o número de colaboradores por turno em todos os setores.
- Oferecer, dentro do possível, transporte privado para
os colaboradores.
- Reforçar o uso dos EPI’s para os colaboradores.
Para apoio as ações dos gestores nas unidades, foi criada e
compartilhada uma escala online para cada unidade, onde é possível o
gestor visualizar seu quadro real de colaboradores, junto com
a sua ocupação e fazer assim as programações necessárias.

  

Preparando o Ambiente



Em conjunto com o Comitê de Gestão de Crise, o Endomarketing criou 
informativos dando orientações gerais a respeito do 

Plano de ação criado para a crise. 

Foi disponibilizado por e-mail e fixados em todos os murais 
internos, informativos com orientações gerais, para manter todos os cola-

boradores informados e instruídos quanto ao 
plano de prevenção. 
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Informando os 
Colaboradores

Nossas equipes recebem material informativo e orientações semanais 
com o intuito de fortalecer todas as ações de prevenção ao COVID-19.
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Informando os 
Colaboradores

Aos gestores das unidades coube garantir que todos os 
colaboradores estejam a par de informações gerais: 
- Deixar seus pertences pessoais em seus armários. 
- Vestir uniforme, exclusivamente no hotel, e EPIs limpos 
e higienizados.
- Recomendar que logo ao chegar em casa os colaboradores troquem suas 
roupas, devido ao risco de contaminação.
-Manter ambientes de trabalho ventilados, abrindo janelas e 
evitando o uso do ar condicionado.
- Evitar aglomerações em espaços comuns, como refeitório, 
(mantendo dois metros de distância entre os colaboradores).
- Reuniões, treinamentos e encontros devem ocorrer em grupos pequenos e 
em espaços bem ventilados. (mantendo dois metros de 
distância entre os colaboradores.)
- Sempre que possível realizar reuniões e treinamentos 
remotamente.
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Informando os 
Colaboradores

Cada setor recebeu informativos com informações específicas para a sua 
área de atuação:

Governança

- Reforce a limpeza com álcool 70% nos elevadores,  
interruptores e corrimões. 
- Atenção em especial as maçanetas.  
- Use os EPI’s adequadamente 
(luvas, sapatos fechados e máscaras).
 - Os apartamentos devem estar desocupados no momento da 
limpeza, devendo o hóspede combinar com o setor de 
governança o melhor horário para realização da mesma.

Foi criado um grupo de comunicação para o  setor da Governança, para haver 
orientações, treinamentos, compartilhamento de idéias e troca de informações.

Além disso, atualizamos nossos protocolos de limpeza com as boas práticas 
solicitadas no Selo Turismo Reponsável e intensificamos os cuidados

 para garantir a segurança de todos.
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Informando os 
Colaboradores

- Passe álcool 70% em todas as louças, talheres e copos 
após a lavagem. 
- Mantenha os talheres protegidos: embalados individualmente. 
- Mantenha as louças que já foram higienizadas embaladas.
(ex: xícaras emborcadas). 
- Higienize as mesas do café com solução clorada, álcool 70% ou 
desinfetante, utilizando luvas. 
- Monte as mesas com maior distância. 
- Troque com maior frequência os pegadores do buffet. 
- Limpe com maior frequência os acionadores (parte de cima) 
das garrafas térmicas. 
- Lave as mãos conforme orientação. 
- Reforce a limpeza com solução clorada, álcool 70% ou desinfetante 
nos corrimões, pisos, controles (Ar Condicionado, TV), interruptores.  
- Atenção em especial as maçanetas. 
- Atenção especial com equipamentos: fornos, micro-ondas, 
liquidificadores, batedeiras, pegadores, etc. 
- Use os EPI’s adequadamente (luvas, sapatos fechados e máscaras). 

Alimentos e Bebidas
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Informando os 
Colaboradores

Recepção

- Limpe o seu local de trabalho com álcool 70%, com intervalos de no 
máximo 3 horas, em especial: balcão, canetas, teclado, mouse, telefone, etc. 
- Higienize as mãos com álcool gel após cada contato com itens de hóspede 
(dinheiro e cartões de crédito, por exemplo). 
- Higienize com álcool 70% todas as chaves após o uso.
- Higienize com álcool 70% as máquinas de cartão após cada uso.
- Abuse da cordialidade e do olhar, esse é o seu melhor 
cumprimento para o hóspede. Neste momento não é 
recomendado apertos de mãos. 

Administrativo e Corporativo

- Higienize diariamente seu local de trabalho, principalmente mouse, tecla-
do, canetas e controles com álcool 70%. 
- Ajude também nos ambientes com limpeza de maçanetas 
e bancadas. 
- Siga as demais dicas de prevenção como: cuidados ao tossir, lavar as mãos 
e evitar ambientes coletivos.  
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Máscaras 
para todos

Saúde e Segurança dos Colaboradores
Preocupada com a saúde e segurança dos seus 

colaboradores, a empresa, além de fornecer os EPIs 
necessários, está produzindo máscaras de TNT e tecido. 

O objetivo é abastecer cada colaborador com 5 
máscaras de tecido, lavável, para que ele utilize 

durante o dia, no seu trajeto e durante o trabalho. 



15

Máscaras 
para todos

Responsabilidade Social
Baseada em seus valores, a empresa que sempre teve cuidado 

e responsabilidade com a comunidade, 
aderiu a ação #masks4all.   

Foram adquiridos 18 mil metros de material e voluntários têm 
produzido máscaras descartáveis para doar para a comunida-
de. Além de máscaras reutilizáveis feitas com enxovais que 

seriam descartados.
As peças ficam disponíveis todas as manhãs, do mês de abril, 

na entrada ou recepção do hotel. 
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Máscaras 
para todos

Nas Redes Sociais, divulgamos a campanha e também convidamos 
a comunidade a fazer parte dessa rede do bem.



swanhoteis.com.br 0800 707 7106I
fb.com/swanhoteis @swanhoteis


