PROTOCOLOS DE APLICAÇÃO DE TESTE COVID-19
Temos o prazer de expandir nosso programa Seadust Safe e fornecer os seguintes serviços:
TESTE DE ANTÍGENO
Nosso resort oferece testes rápidos de antígenos dentro da propriedade, são realizados em
módulos isolados localizados no foyer e requerem marcação prévia. Nossa equipe de concierge irá
guiá-lo na chegada sobre a maneira mais fácil de agendar seu teste.
O custo desses testes é de 20 dólares à taxa de câmbio do dia. Os testes e amostras serão
administrados por pessoal especializado do laboratório do HHP. O resultado será recebido no
mesmo dia e a documentação estará à disposição para os hóspedes apresentarem no aeroporto
para a viagem de volta para casa.
TESTE PCR
Também oferecemos testes de PCR dentro da propriedade, são realizados em um módulo isolado
localizado no foyer e requerem marcação prévia. Nossa equipe de concierge irá guiá-lo na chegada
sobre a maneira mais fácil de agendar seu teste.
O custo desses testes é de 100 dólares à taxa de câmbio do dia. Os testes e amostras serão
administrados por pessoal especializado do laboratório do HHP. Os resultados serão recebidos 1 a 2
dias depois.
INFORMAÇÃO ADICIONAL
Se o teste de um hóspede for positivo, evitando a partida, ele pode passar a quarentena necessária
de 14 dias em uma suíte especial (em um andar específico) seguindo todos os protocolos Seadust
Safe. O prolongamento da estadia terá uma tarifa especial por noite por pessoa.
Todos os estados do México estão operando atualmente sob uma Avaliação de Risco
Epidemiológico (sistema de semáforos) para avançar para o "novo normal". Assim, o cumprimento
dos regulamentos para espaços públicos para evitar a transmissão COVID-19 é feito através de um
sistema de monitoramento. Para obter mais informações, visite https://www.visitmexico.com/
No Seadust Cancun Family Resort, implementamos os protocolos Seadust Safe para garantir que
sua estadia seja tão divertida quanto segura; para obter mais informações, visite
https://www.seadustcancun.com/en/seadust-safe/
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