
Confira as medidas que
reforçam a segurança dos eventos

no Costão do Santinho
reforçam a segurança dos eventos



Mesmo com as atividades pausadas temporariamente, nossa equipe trabalhou 
para desenvolver um novo protocolo de atendimento que garanta segurança e 

tranquilidade em hospedagens e na realização de eventos.

Durante esse período, as áreas sociais e de eventos foram reorganizadas para que 
pudéssemos voltar a receber nosso público e esse momento chegou.

Estamos resplandecentes em anunciar a reabertura do Centro de Eventos no dia 
05 de agosto de 2020.

Vai realizar seu evento no Costão do Santinho?

Confira como vai funcionar nosso atendimento, a programação geral do Resort e 
as atividades nas áreas sociais de lazer, na página do Costão Fun&Safe.



Segurança em eventos

No Costão do Santinho, o seu evento pode ser um exemplo de sucesso e 
segurança com a ajuda de nossa equipe expert em organização de eventos.

Nossos colaboradores foram treinados para seguir os novos procedimentos de 
segurança. Colaboradores, fornecedores externos e todos que entrarem no Costão 

deverão, obrigatoriamente:

• Passar pelo túnel de ozônio

• Usar máscara durante toda sua permanência

• Lavar frequentemente as mãos ou passar álcool em gel

• Verificar a temperatura na entrada do turno de trabalho ou em qualquer 
momento necessário

Tomamos estes cuidados para preservar nossos hóspedes, nossos 
colaboradores e suas famílias.

Confira nosso protocolo:



Escudo de Proteção Corporal com Ozônio

Para reforçar a proteção, usaremos o Túnel de Ozônio na entrada do Costão.

O jato de ozônio é liberado para atuar na retirada de possíveis impurezas das 
superfícies das vestimentas, sapatos e do veículo! Sim, seu veículo também 

passará por um Túnel de Ozônio!

A desinfecção tem a duração de 15 a 30 segundos, é inofensiva à saúde, e não 
danifica os veículos ou objetos.



As portas de entrada de salas, banheiros, elevadores, corrimãos, 
garrafas de café e bebedouros serão continuamente higienizadas.

Na entrada das salas, teremos totens para higienização das mãos com 
álcool em gel, além de tapetes sanitizantes para os calçados.

As portas principais dos banheiros permanecerão abertas para 
circulação natural de ar. O limite de capacidade também é vigente 
para o uso dos banheiros.

Nossa recomendação é de que os participantes não se desloquem de 
um local para outro em grupos ou aglomerados.

Higienização e Distanciamento nos Eventos



Os materiais trazidos por terceiros para a realização do evento, como 
microfones, computadores, entre outros, devem ser esterilizados. 
Recomendamos o uso individual desses equipamentos.

O uso de máscaras é obrigatório para todas as pessoas que estiverem 
no Costão: hóspedes, participantes de eventos, fornecedores e 
colaboradores.

Nossa equipe de eventos terá um supervisor responsável por fiscalizar a 
segurança no Resort, tanto interna quanto de terceiros, como 
fornecedores e tranfers que levarem os participantes até o Costão.

Pessoas com sintomas do COVID-19 não poderão vir para o Resort. Caso 
alguém do evento faça teste rápido e acuse positivo, o mesmo será 
isolado em seu apartamento e seu deslocamento providenciado via 
responsáveis do evento. Em seguida serão realizados os protocolos de 
acompanhamento das pessoas que tiveram contato e higienização dos 
espaços suspeitos de contaminação. Não disponibilizaremos os testes.

A locomoção interna via vans, neste momento, fica disponível apenas 
para pessoas com dificuldades de locomoção, demais participantes 
devem deslocar-se a pé.



Espaço de eventos

A montagem de nossas salas seguirá as recomendações de capacidade de ocupação 
para cada espaço e de distanciamento entre as cadeiras (1,5 metro).

Quando possível, os corredores terão apenas uma via, coordenando o fluxo de clientes 
em salões, pavilhões e nos próprios estandes.

Pela manhã, e após cada utilização, as salas de eventos e todos os seus equipamentos 
estarão higienizados. As cadeiras serão sanitizadas com luz ultravioleta.

As cadeiras de cada sala devem ser usadas pelo mesmo participante durante todo 
período do evento a fim de aumentar a segurança e facilitar a identificação do 

participante em caso de surgimento de suspeita ou confirmação de contaminação. 
Caberá ao organizador do evento definir e nomear os lugares.



As áreas de coffee break estarão sempre abertas e arejadas e também seguirão as 
normas de capacidade e distanciamento.

As estações de alimentos servirão porções individuais de lanches, reduzindo o 
contato de pessoas próximas às mesas de serviço. 

Coffee Break



Restaurantes

Nosso chefe de cozinha estará disponível para o desenvolvimento de um 
produto específico para cada evento, seguindo todas as normas de segurança 
e proteção. Estamos abertos às possibilidades de vários formatos de entrega 

de A&B e Coffee Breaks.

O funcionamento geral dos restaurantes oferece as três refeições em porções 
individuais, com serviço volante nas mesas e estações atendidas pelos nossos 

chefs. Reduzimos a capacidade dos restaurantes e bares e as mesas serão mais 
espaçadas, privilegiando a circulação natural de ar para maior segurança e 
conforto. Melhoramos ainda mais o Vip Inclusive (sistema de all inclusive do 
Costão) para que tudo seja controlado sem faltar o sabor e a variedade da 

gastronomia do Costão.



Vamos priorizar o uso do Web Check-in e do Express Check-out, que funcionam sem 
contato entre hóspede e recepção.

No check-in do evento, os participantes receberão um manual de boas práticas na 
prevenção ao COVID-19 e 1 tubo de álcool em gel. Teremos máscaras à venda em 

nossa boutique. Brindes poderão ser entregues somente no credenciamento.

Todo hóspede deverá preencher o Formulário de Detecção de Pacientes 
Sintomáticos Respiratórios da Secretaria Municipal de Saúde.

Check-In e Check-Out



Nossos apartamentos
Você pode descansar tranquilo!

Na sua chegada o seu apartamento estará com lacre de segurança Costão Safe: 
apartamento higienizado!

Utilizamos produtos de alto desempenho devidamente certificados pela Anvisa. Toalhas, 
cobertores e controles remotos serão higienizados, embalados e lacrados. Os aparelhos 
de ar condicionado também serão higienizados a cada nova ocupação do apartamento.

Cada hóspede receberá sua embalagem individual de álcool gel, que deverá ser 
reabastecida nos dispensers nas áreas sociais.

Em curtas hospedagens de até 3 dias não é indicado o serviço completo de quarto por 
questões de segurança, mas somente a reposição de toalhas e amenities que poderá ser 

solicitada para a governança. Caso opte pelo serviço de quarto completo, estará 
disponível por agendamento e será realizado obrigatoriamente sem a presença dos 

hóspedes no apartamento.



A temperatura pode ser verificada a qualquer momento na Central de Atendimento.
Ao lado da recepção, dentre os prestadores de serviços terceirizados, está localizado
o ambulatório 24h da empresa Help, prestadora de serviços emergenciais de saúde.

Caso seja identificado algum sintoma de COVID-19 em participante de seu evento, 
será necessário comunicar a Central de Hóspedes e entrar em contato com o ALÔ 

SAÚDE da Prefeitura de Florianópolis, no telefone 0800 333 3233 ou pelo site 
www.alosaudefloripa.com.br.

Caso em até 14 dias do check out do evento, algum dos participantes contraia 
COVID-19, solicitamos que informe o Costão para que possamos tomar as medidas 

necessárias dentro do Resort. Basta enviar um e-mail para 
atendimento@costao.com.br ou ligar no (48) 99157-8358. Não se preocupe, essa 

informação é sigilosa.

Para a saúde de todos



www.costao.com.br | @costaodosantinho


