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1m Acomodações e 
escritórios para turistas

Aluguel de equipamentos

Acesso ao resort
 por transporte público
  O uso de máscara é obrigatório antes 
de entrar e enquanto a bordo 
do ônibus.

Ski lifts
  O uso de máscara é obrigatório 
enquanto se estiver na fila e ao andar 
nos teleféricos.
  Os pontos de contato são 
cuidadosamente higienizados 
diariamente.

Nas acomodações
e escritório para turistas
  Todas as superfícies são cuidadosamente 
higienizadas e em intervalos menores.

  Álcool gel disponível.
  O uso de máscara é obrigatório em todos 
os espaços comuns e fechados.

Nos bares e restaurantes
  Serviços apenas à mesa.
  Distância mínima de 1 metro ou painéis fixos 
ou removíveis entre as mesas para garantir 
o distanciamento físico.
  Os frequentadores devem usar máscara 
ao transitar nas dependências.
  Álcool gel disponível.
  Todas as superfícies são cuidadosamente 
higienizadas e em intervalos menores.

Lojas de aluguel
de equipamentos
  O uso de máscara é obrigatório.
  Todos os equipamentos alugados são 
cuidadosamente higienizados.

  Álcool gel disponível.

Escola de esqui
  O uso de máscara é obrigatório ao 
reunir-se no início e no final das aulas, 
para todos com mais de 11 anos de idade.
  Em espaços públicos fechados: 
• Usar máscara é obrigatório 
para todos a partir de 11 anos de idade. 
•  Álcool gel disponível. 
• Todas as superfícies são 
cuidadosamente higienizadas 
e em intervalos menores.

Uma responsabilidade compartilhada:
as equipes e os visitantes dos resorts
devem fazer suas respectivas partes
para cuidar da saúde de todos.

O uso de máscara 
é obrigatório

Serviços apenas 
à mesa

Distância mínima de 1 metro ou painéis fixos 
ou removíveis entre as mesas para garantir 
o distanciamento físico

Higienização 
de superfícies 
e equipamentos

Álcool gel disponível

Resorts e a Covid-19
Comprometidos em garantir que as 

montanhas continuem divertidas

Lembrete:
Esquiar é uma atividade realizada 
ao ar livre, e equipamentos 
(luvas, esquis e bastões) estão 
perfeitamente alinhados com 
o distanciamento social.
Em alguns espaços físicos, 
a capacidade pode ser reduzida. 
O uso de máscara é obrigatório 
para todos com mais de 11 anos de 
idade.
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