REABERTURA

Segurança
e Bem-estar
com toda
a confiança

Reabrimos com a Segurança Reforçada.
REABERTURA

Após um período de encerramento as Termas
de Luso prepararam-se para voltar a cuidar do
seu Corpo, Mente e Alma!
De acordo com as orientações da Direção
Geral de Saúde foram reforçados os
diferentes procedimentos de higiene e
limpeza, e procedeu-se à adaptação do nosso
espaço e dos serviços disponíveis para
oferecer uma experiência segura aos nossos
clientes, e para que todos possam tratar da
sua Saúde e Bem-estar com confiança.
Foram definidas regras de funcionamento,
que deverão ser rigorosamente respeitadas e
cumpridas, para garantir a segurança de todos
dentro do nosso espaço.

• Seja consciente, se observar qualquer um
dos seguintes sintomas, deve entrar
imediatamente em contacto com a linha
SNS 24 – 808 24 24 24:
— Febre (temperatura ≥ 37.5ºC);
— Tosse e/ou dificuldade respiratória;
— Dores musculares e/ou de cabeça;
• É obrigatório o uso de máscara;
• Deverá efetuar a desinfeção das mãos;
• Será feito o controlo de entrada,
com avaliação da temperatura corporal;
• A entrada será limitada à capacidade das
instalações, mediante marcação, de maneira
a permitir cumprir o distanciamento
de segurança;

• A entrada dos utentes só será permitida 15
minutos antes do horário dos tratamentos e,
caso haja algum atraso superior a 10 min,
não será permitida a sua realização;
• Não será permitida a entrada de acompanhantes, exceto para crianças ou pessoas
com dificuldades de locomoção;
• A circulação nas instalações será estritamente circunscrita aos locais onde serão
realizados os tratamentos e dentro
dos horários definidos, respeitando ainda
as entradas previamente definidas
por tipologia de serviço.

REGRAS DE FUNCIONAMENTO

• O atendimento será apenas por marcação:
• As consultas médicas, assim como qualquer
tratamento no Spa Termal, devem ser
agendados antecipadamente, de preferência
com 48 horas de antecedência, por telefone:
231 937 910 ou por e-mail:
geral@termasdeluso.pt;

CONTACTOS
T +351 231 937 910 / geral@termasdeluso.pt
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