
medidas preventivas para 
manter a sua saúde a bordo

A Princess® coloca a sua saúde e segurança em primeiro lugar 

Adicionalmente a todas as medidas rigorosas de limpeza diária que sempre 
tivemos, estamos a estabelecer medidas extra de higienização a bordo de 
todos os navios da Princess. Aqui estão algumas áreas no navio onde se 

verão as alterações:

2

1

3

4

6

5

Nota: Muitas destas medidas serão aplicadas em todo o navio
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Treino adicional 
da tripulação 
sobre o Covid-19

2

Temperaturas 
mais elevadas 
na lavandaria

Redução dos 
buffets de self-
service 

3

43

Aumento da 
higienização 
das casas de 
banho públicas

Mais estações de 
higienização das mãos

Aumento da higienização em 
todas as superfícies tocadas

Higienização das 
mãos quando 
embarca ou 
reembarca no navio 

Mais equipamento 
de proteção a bordo 

Transmissão diária 
de notícias de saúde 
nos altifalantes

Aumento da 
higienização de todos 
os restaurantes e 
bares

1
Exames de saúde 
reforçados antes do 
embarque 

Limpeza reforçada 
das cabines

Aumento da 
higienização nas 
áreas exteriores

Entradas e saídas sem 
o uso das mãos

1



Aumento da higienização 
de todos os restaurantes 
e bares

Redução dos buffets 
de self-service
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Temperaturas 
mais elevadas 
na lavandaria

Transmissão 
diária de 
notícias de 
saúde 

Limpeza 
reforçada 
das cabines 

Mais estações de 
higienização das 
mãos

Entradas e saídas 
sem o uso das mãos

Aumento da higienização das 
casas de banho públicas    

Aumento da higienização 
nas áreas exteriores

Treino adicional da tripulação 
sobre o Covid-19 Prevenção e resposta

Mais 
equipamento de 
proteção a bordo     

Exames de saúde 
reforçados antes 
do embarque

Higienização das 
mãos quando 
embarca ou 
reembarca no navio             

Em breve: Iremos anunciar ainda mais medidas de saúde e de 
segurança nas próximas semanas. Até lá, fique saudável e pense 
no seu próximo cruzeiro com a Princess

Aumento da 
higienização em 
todas as 
superfícies tocadas




