
Orientações
Turismo e Hospedagem
do Sesc Piauí

Os hotéis Sesc Praia (Luís Correia)  
e Sesc Oeiras (Oeiras) adotaram 
medidas para prevenir o contágio 
do coronavírus. A hospedagem 
estará condicionada ao 
cumprimento das medidas 
estabelecidas nas dependências 
do hotel, bem como restrição de 
alguns serviços prestados. 

O que é obrigatório?

O que é permitido?

Principais medidas de prevenção 
e controle (Covid 19)

Novo layout da recepção 
favorecendo o distanciamento 
entre clientes com adoção de 
medidas de biossegurança 
(tapetes sanitizante, álcool 70%, 
etc).
Agendamento prévio para uso 
da Copa de apoio.

Encaminhamento com 
antecedência de documentos 
pessoais e cartão do Sesc, por 
e-mail ou whatsapp, para maior 
agilidade no check-in.  

Uso obrigatório de 
máscaras para acesso 
e permanência dentro 
da unidade.  

Aferição da 
temperatura corporal 
em todos os clientes e 
funcionários, na 
chegada à unidade 
(portaria) e 
diariamente, durante a 
permanência no hotel.

O check-in (entrada) será, 
impreterivelmente, a partir 
das 14 horas. 
O check-out (saída) será até 
às 12 horas, efetuado, 
exclusivamente, por telefone 
junto à Recepção. 

Atendimento 
preferencial a idosos, 
hipertensos, diabéticos 
e gestantes, 
garantindo fluxo ágil 
para que os hóspedes 
permaneçam o mínimo 
de tempo possível na 
Recepção.

Consumação de produtos 
ou serviços com 
pagamento imediato na 
Recepção.

Horário de Funcionamento
do Restaurante:

deverá ser preenchido com a opção de café da manhã 
desejada. Devido ao número reduzido de mesas, o 
formulário proporcionará celeridade no atendimento e 
reserva de mesas

Para saber mais, entre em contato:

Sesc Praia
Telefone: (86) 3367-8900 / 9 9482-4546
E-mail: sescpraia@pi.sesc.com.br

Sesc Oeiras
Telefone: (89) 3462-5700
E-mail: sescoeiras@pi.sesc.com.br

ATENÇÃO:
O cliente deve ter conhecimento dos decretos vigentes  
para evitar contratempos durante sua viagem. 
Este protocolo poderá ser alterado sem aviso prévio de 
acordo com atualizações normativas governamentais e dos 
órgãos de saúde.  

Cuide-se bem e até breve!
Não cancele seu sonho,
REMARQUE!

www.sesc.pi.com.br

As áreas sociaise de 
covivência, como 
Playground, Sala de 
Leitura, Sala de Jogos e 
Brinquedoteca
permancererão
fechadas

Piscinas liberadas!
De forma individual ou por 
grupos comuns (pessoas da 
mesma família) mediante 
agendamento na
Recepção.
A regra vale para ocupação 
das mesas: grupo de ate 5 
pessoas por mesa.

Os serviços de 
alimentação aos 
hóspedes serão em 
atendimento à la carte.
Devido ao espaço 
reduzido, o hóspede terá 
que reservar horário 
para atendimento.
A lanchonete estará 
fechada por tempo 
indeterminado.


