


O Thermas de Lins está de portas abertas e ainda mais
comprometido com a segurança da sua família. 
Enquanto todos estavam em quarentena, nossos 
espaços de convivência, lazer, restaurantes e 
acomodações foram reestruturadas e nossa equipe
treinada para oferecer a melhor e mais segura 
hospedagem.

Conheça algumas medidas preventivas tomadas pela 
equipe o Blue Tree Thermas de Lins.

Seu relax e diversão
valem toda nossa
dedicação.

Este manual, está disponível também através do site
www.bluetreethermasdelins.com.br



Pensado no seu bem-estar, 
compartilhamos aqui
orientações e um resumo
dos procedimentos
adotados para prevenção e 
conscientização contra o 
Covid-19.

Procedimento
de reserva
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Para facilitar sua chegada e evitar aglomerações, o check-in 
deve ser feito através de nossa ferramenta online – web check-
in. Um e-mail com a confirmação da reserva será enviado com 
um QR CODE para fazer seu check-in antecipado.

Este é um procedimento obrigatório inclusive para agências de 
viagens. A equipe do hotel está à disposição para eventuais 
dúvidas. 

Web check in com
reconhecimento facial

Limpeza do solado

Passo a passo para sua entrada

Medição de temperatura

Higienização das mãos Uso de máscara

Agora já pode 
fazer seu web 
check in aqui:



Acesso na portaria controlado para evitar aglomerações. 
Aferição da temperatura do hóspede e avaliação de 
sintomas por profissional da área da saúde, caso seja 
necessário. Caso apresentem sintoma ou suspeita da 
doença serão orientados a uma futura hospedagem.

PROCEDIMENTOS DE ENTRADA E 
SAÍDA DE HÓSPEDES DO RESORT

(Check-in e Check-out)
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Entrada / Acesso

Em caso de menores de idade é obrigatório apresentação 
da certidão de nascimento ou documento oficial com foto. 
Caso o responsável não seja o pai ou mãe do menor é 
obrigatório apresentação de documento registrado em 
cartório de autorização de hospedagem, conforme Lei 
12.038, de 1º de outubro de 2009.



O uso da máscara é obrigatório para todos os hóspedes, conforme 
decreto estadual e municipal, incluindo crianças a partir de 03 anos 
de idade. A responsabilidade de levar e higienizar as máscaras 
adequadamente é do hóspede.

Uso de EPIs (Equipamentos
de Proteção Individual)

Check-in e Check-out

Motorista

Serviço de manobrista está temporariamente suspenso.
O estacionamento do hotel é de fácil acesso e localizado
em frente a recepção. Por favor, após estacionar o veículo, a chave 
deverá ser entregue na recepção do hotel.

Serviço de carregamento de bagagens feito após a higienização 
das malas, enquanto o hóspede estaciona o veículo.

Check in às 15h00

Para entrada antecipada no apartamento será cobrado
o valor de R$ 100,00 (cem reais) por hora, mediante
disponibilidade.

Almoço não incluso neste valor.



Sinalização adequada para auxiliar no distanciamento mínimo de 
1,5m entre os hóspedes.

Chaves e pulseiras devidamente higienizadas para os hóspedes
com um sachê de álcool em gel. Atendimento prioritário para 
grupo de risco, proporcionando rápido atendimento.

Recepção

Check-out

O check-out será cortesia até às 13h00 para quem fizer o web
check-in antecipadamente (necessário que todos hóspedes
preencham). Em caso de late-out será cobrado o valor o
R$ 100,00 (cem reais) por hora.

Eventos
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Espaços para eventos e reuniões seguindo os protocolos de segurança.
Oferecemos o espaço ideal para comportar seu evento, respeitando o 
distanciamento social.



Programação do Lazer

Programação do lazer disponível nas televisões dos
apartamentos e lobby.

ATIVIDADES
DE LAZER E 

ENTRETENIMENTO
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Os pais deverão levar as crianças até as atividades programadas 
nos horários estabelecidos. 
O monitoramento ocorrerá somente durante a atividade 
programada.

Programações realizadas preferencialmente ao ar livre (caminho 
das pedras, arco e flecha, park golf, piquenique, tapetão e etc), 
focando no contato com a natureza.

Recreações (todas as idades)

Atividades de lazer



Atividades com música ao vivo na piscina respeitando
o distanciamento.

Sala de Jogos e Kids Club estão funcionando com
limite de pessoas de acordo com decreto municipal. 

Central de Aventura (arvorismo, tirolesa, 
escalada, bicicletas, quadriciclo e lago de 
pesca)

Obrigatória a utilização de máscaras durante a atividade;
Limpeza e sanitização com intensificação em todos os
equipamentos.

Equipamentos higienizados após o uso e limitação de hóspedes
para cada atividade.

Empréstimo de toalhas e materiais de lazer

Todos os materiais de lazer são higienizados após o uso. Toalhas e 
coletes das crianças entregue devidamente higienizados e 
protegidos.



Por se tratar de uma água termal e 
corrente, não há restrições. Uso 
liberado, respeitando o distanciamento.

Nossas águas possuem características 
importantes neste momento: são 156 
mil litros de água termal (a 41 graus) 
despejados por hora, percorrendo 
todas as piscinas do resort, até o 
caminho das pedras. 

Piscina com Águas Termais

Bar da Piscina

Uso liberado, respeitando o 
distanciamento das espreguiçadeiras e 
mesas.

Parque aquático



BARES E
RESTAURANTES
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Restaurante com configuração adaptada respeitando o distanciamento 
de 1 metro entre as mesas, conforme decreto municipal vigente.

Álcool gel na entrada; 
Luvas descartáveis disponíveis no buffet;
Talheres embalados individualmente. 

Refeições



Serviço de bebida e sobremesa em sistema self-service
com utilização de descartáveis.

Food Truck da mamãe (copinha): acesso será limitado
a 01 família por vez.

Serviço de Alimentos e Bebidas está em constante
adaptação, podendo ser alterado sem aviso prévio,
de acordo com orientações dos órgãos sanitários. 



O Blue Tree Thermas de Lins adotou um rígido protocolo, com base em
vasta pesquisa de materiais e procedimentos e orientação de 
especialistas. Visando a segurança de todos, este novo cenário
contempla: limpeza reforçada, material especializado, normas rigorosas e 
protocolos pontuais para atendimento em situações diversas. 
Estes padrões visam manter a segurança e proteção de todos que 
frequentam nosso resort.

LIMPEZA E
HIGENIZAÇÃO
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Apartamentos

Todo processo de higienização seguirá o plano de ação de limpeza, 
considerando práticas que previnam a proliferação de vírus e bactérias. 
São oferecidas três opções de serviço de arrumação:

a) Sem serviço de arrumação em hospedagens de até 3 dias, após
este período, recomendamos a mudança de apartamento.



b) Serviço de arrumação diária sem troca de enxoval
(deixaremos kits com enxovais para troca).

c) Serviço de arrumação diária completa.
O serviço de arrumação somente ocorrerá sem a presença dos 
hóspedes nos apartamentos, e em horário previamente 
agendado.

Reposição diária entre 9h00 e 12h00 para os apartamentos com 
arrumação diária. Demais opções de arrumação, reposições 
mediante a solicitação através do ramal da recepção. Nesta opção, 
é necessário preencher o formulário de consumo e entregar no 
check out.

O uso de redes está proibido.

Limpeza e higienização em cadeiras, mesas e espreguiçadeiras. 

Reorganização das espreguiçadeiras, mesas e cadeiras em 
conjuntos para famílias de forma que tenham a distância
mínima recomendada. 

Parque

Áreas sociais

Totens com álcool gel disponíveis em lugares estratégicos para 
higienização pessoal.

Tapetes sanitizantes presentes em todas as entradas do hotel.

Sanitização com o pulverizador e produtos adequados nas áreas 
comuns, com intensificação em corrimãos, maçanetas, 
interruptores, botoeiras e paredes de elevadores, banheiros sociais 
e food truck da mamãe. 

Para melhor circulação e renovação de ar, os ambientes
permanecerão constantemente com janelas abertas.

Áreas de fluxo de pessoas

Limpeza e higienização intensa em cadeiras, mesas,
balcões e utensílios.

Bares e restaurantes



SPA e LOJAS
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SPA

Serviços de massagens disponível com agendamento prévio.

LOJAS

Acesso às lojas controlado com limite de pessoas, para evitar 
aglomeração.



ENFERMARIA
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Funcionamento das 8h às 23h.

Observações Finais

Estas informações poderão sofrer alterações a qualquer
momento, sem aviso prévio, visando aperfeiçoamento
e a aplicação das melhores práticas, sempre seguindo
as normas e recomendações dos órgãos reguladores.

A publicação de uma nova versão anulará e substituirá
a versão anterior.



COLABORADORES

Temperatura corporal medida diariamente em todos
colaboradores, fornecedores e prestadores de serviço

Criação de um comitê formado por colaboradores do
hotel para supervisão constantes dos procedimentos e
utilização correta dos EPIs (Equipamentos de Proteção
Individual). 

Programa de Treinamento específico para cada área.
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acompanhe as novidades nas nossas redes socias

@bluetreethermasdelins


