PROCEDIMENTOS
TRIPIX AZORES
COVID-19
Medidas a adotar no estabelecimento Tripix

Entrada permitida a uma pessoa ou um grupo de clientes de cada vez.
Utilização obrigatória de máscara no interior do estabelecimento.
Desinfeção das mãos à entrada e à saída do estabelecimento.
Manutenção da distância de segurança de 2 metros.
Respeito da etiqueta respiratória.
Adoção de meios tecnológicos para a explicação e venda das atividades propostas, como por
exemplo, catálogo de atividades digital, compra de atividades ou conclusão de reserva por
intermédio do site www.tripixazores.com, email info@tripixazores.com ou contacto telefónico
+351 963 778 109.
Desinfeção do terminal automático de pagamento por cada utilização do mesmo.
Cumprimento das regras internas, mediante orientação das autoridades competentes, da limpeza
e desinfeção do estabelecimento ao longo do dia e por cada visita de clientes.
É da responsabilidade do colaborador Tripix auxiliar no manuseamento e seleção do merchandising
desejado a ser adquirido pelo cliente.
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Apresentação da declaração oficial de entrada na Região Autónoma dos Açores fornecida pelas
autoridades competentes, comprovando o cumprimento dos requisitos obrigatórios de entrada e
permanência durante a estada.
Tours em privado ou grupos com máximo de 5 pessoas por viatura de 9 lugares, com um lugar a
separar cada participante; viatura desinfetada por cada utilização.
Guia responsável pela abertura de portas da viatura de 9 lugares, relembrando que possuem portas
elétricas de abertura automática.
Tours em privado em viatura de 7 lugares; viatura desinfetada por cada utilização.
Utilização obrigatória de máscara dentro da viatura e em espaços fechados.
Respeitar as demais restrições próprias dos lugares a serem visitados.
Rotina de higienização de mãos durante a atividade, com o fornecimento gratuito de produto
devidamente autorizado para o efeito.
Manter distanciamento físico entre metro e meio a dois metros.
Respeito da etiqueta respiratória e comportamento em situação de aglomerado de pessoas.
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Suspensão por um período indeterminado da atividade Subida com Pernoita à Montanha do Pico
com equipamentos Tripix. Caso os clientes estejam interessados nesta opção de subida, deverão
ser responsáveis pelo próprio equipamento obrigatório para participarem na atividade; em
alternativa sugerimos a realização da Subida Noturna à Montanha do Pico.
Equipamento de montanha desinfetado por cada utilização, nomeadamente bastões de caminhada
e frontal.
Equipamento de bicicleta e capacete desinfetados por cada utilização.
Equipamento de espeleologia desinfetado por cada utilização.

4/2017/RAA

