Carta de Optimismo Consciente aos nossos hóspedes

Estimados Clientes,
Como todos sabemos, a actual situação, exigiu e exige uma enorme perseverança de
cada um de nós. Vivemos tempos difíceis e de mudança. E apesar de todo o isolamento
que experienciamos nunca soube tão bem acreditar que dias melhores virão e que esses
podem ser passados no nosso espaço rural, a Herdade da Corte.
Portugal teve um percurso menos dramático que outros países. O nosso Governo
procurou determinar medidas para a população, de forma a minimizar o risco de
exposição ao vírus, cujas orientações fazemos questão de vos divulgar através do nosso
website. No entanto não podemos descuidar a nossa conduta e procedimentos. Temos
que continuar a zelar por Nós e por Todos.
Deste modo desenvolvemos um Protocolo Interno de forma que todos os nossos
colaboradores estejam devidamente Informados, formados e protegidos para
desenvolver adequadamente a sua actividade. De modo, a manter o nosso local de
trabalho e o vosso espaço de Lazer o mais seguro e higiénico possível os nossos
colaboradores irão cumprir procedimentos de limpeza e higienização rigorosos em
todos os quartos e espaços comuns, consoante as Normas da DGS (Direcção Geral de
Saúde), bem como Orientações do Turismo do Algarve e Associações de Hotelaria e
Restauração.
Em relação à protecção individual dos clientes, nas casas de banho comuns encontram
doseadores de sabonete líquido e toalhetes individuais para lavagem de mãos e, sempre
que necessite, dispomos de luvas e máscaras de protecção descartáveis, bem como
solução desifectante e toalhetes desinfectantes na recepção, em todos os espaços
comuns e nos acessos para os quartos. Um conjunto de informações de como cumprir
as precauções básicas, ser-lhe-à fornecido à chegada para uma melhor prevenção.
Estamos constantemente atentos e preocupados em zelar pela vida de todos nós.
Venham visitar-nos, são bem-vindos, bem servidos e sentirão uma enorme
tranquilidade e bem-estar!
Esperamos vê-los muito em breve,
A equipa da Herdade da Corte

