Designação do projeto:
ADAPTAR RAM

Código do projeto:

M1420-03-08B9-FEDER-000660

Objetivo principal:

Implementação das medidas recomendadas que garantem o acesso ao Selo "Clean and Safe" emitido
pelo Turismo de Portugal assegurando desta forma as melhores e mais seguras condições de trabalho
aos colaboradores minimizando o risco de contágio e oferecendo aos hóspedes a melhor experiência
com a maior segurança possível.

Região de intervenção:

Região Autónoma da Madeira

Beneﬁciário:
Apartamentos Turisticos do Castanheiro S.A.

Data de aprovação:
Data de início:
Data de conclusão:
Custo total elegível:
FEDER:
Apoio Público Regional:
Objetivos:

09/09/2020
18/03/2020
31/10/2020
7766,62 EUR
5281,31 EUR
931,99 EUR

Clique ou toque aqui para introduzir texto.
- Aquisição de dispensadores de parede álcool gel com colocação nas áreas comuns e técnicas, tais
como corredores, pátios e sala de conferências de modo que os clientes / colaboradores se sintam
seguros e possam sempre que possível higienizar as suas mãos;
- Aquisição de dispensadores móveis de álcool gel para as entradas dos hotéis, restaurante e bares;
- Aquisição de recargas de álcool gel para reabastecimento de todos os dispensadores conforme seja
necessário;
- Aquisição de dispensadores de parede de Papel TNT em zonas de serviço dos Bares e Restaurante
possibilitando higienização constante dos balcões, mesas e cadeiras após cada utilização;
- Aquisição de tapetes pedilúvio para colocação nas entradas dos hotéis e restaurante;
- Aquisição de máscaras sociais reutilizáveis para proteção de todos os colaboradores da empresa
minimizando o risco de contágio no local de trabalho;
- Aquisição de máscaras, luvas descartáveis e toalhetes higienizantes para composição de um kit de
proteção a entregar aos hóspedes caso não tragam consigo a máscara social/descartáveis;
- Aquisição de acrílicos para colocação na zona de atendimento da receção de cada hotel e
departamento de contabilidade e recursos humanos, para proteção dos colaboradores e clientes;
- Implementação de sinaléticas e QR-Codes minimizando o contato e a utilização do papel permitindo
aos hóspedes aceder em formato online a toda a informação relevante do hotel, desde o seu
diretório, menus de restaurante e bares, bem como informação sobre o COVID-19.

Atividades (resultados esperados/atingidos):
Fotos

Vídeos ou outros suportes audiovisuais:
Escolha um bloco modular.
Escolha um bloco modular.

Escolha um bloco modular

