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Obrigada por escolher a Casa Pinhal do Rei para a sua estadia.  
Estamos ansiosos por o receber e tudo iremos fazer para que se 
sinta seguro durante a sua permanência na casa. 

 
Para a sua segurança, bem como de todos os nossos colaboradores, 
por favor leia com atenção estas informações sobre o Protocolo De 
Suspeita de COVID 19.  Se tiver alguma questão não hesite em 
contactar-nos.   

PROCEDIMENTOS A TER EM CONTA EM CASO 
DE SUSPEITA DE INFEÇÃO DE COVID 19 
 

Estimado hospede, foi estabelecida uma area de isolamento nesta 
moradia que é a Suite. Com vista a, havendo suspeita de infeção 
por COVID 19, impedir que os outros hóspedes possam ser 
expostos e infetados. Caso detecte algum sintoma compatível com 
um caso de COVID 19 (febre, tosse, dificuldade respiratória), 
queira por favor contactar os proprietários (Fernando Fonseca +351 
910688788 ou Sandra Silva 916006008) e o SNS 800242424 para 
receber instruções adicionais. 

Como tal, as pessoas com suspeitas de estarem infetadas, devem 
mudar-se para a Suite onde devem permanecer até indicações em 
contrario. Na suite terá ao seu dispor na suite, um KIT DE 
ISOLAMENTO COVID 19 . Este KIT é composto mascaras e 
luvas para todos os ocupantes da casa, termómetro, sacos do lixo e 
ainda por alguns alimentos não perecíveis, agua e sumos. No final 
deverá colocar todo o lixo num caixote que está propositadamente 
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no WC da suite e que por sua vez será recolhido e tratado por 
entidades devidamente creditadas para tal. 

NOTA : O KIT é um equipamento de saúde e segurança. NÃO 
USE SENÃO EM CASO DE SUSPEITA DE COVID 19. SE 
ABERTO E USADO INDEVIDAMENTE SERÁ COBRADA 
UMA TAXA DE 30€. 


