
Adeus recepção? 
Com o aumento das reservas online e da tecnologia inteligente, o conceito de “recepção” como o 

conhecemos está destinado a desaparecer.Embora muitos ainda prefiram o contato humano, é inegável 

que velocidade, conveniência e conveniência têm precedência hoje. 

No entanto a recepção continua a ser o local onde os hóspedes têm o primeiro contacto com o seu 

hotel, como dizer adeus ao que é considerado o coração de um hotel? 

O ponto positivo pode ser transformar a recepção em um espaço para outras atividades, como trabalho 

ou entretenimento.Fundo laranja com texto Como criar um site de hotel que converta visitantes em 

hóspedes? Guia para hotéis independentesComo criar um site de hotel que converta visitantes em 

hóspedes? 

Guia de hotéis independentesFundo laranja com texto Como criar um site de hotel que 

converta visitantes em hóspedes? 
 Guia para hotéis independentesAumente suas reservas diretas de hotéisRetome o controle de suas 

reservasBaixe as explicaçõesA revolução do check-inAqui a ideia vem diretamente de Dubai, onde um de 

seus hotéis de 5 estrelas quer permitir que os clientes possam fazer o check-in diretamente de seu 

tablet. 

 E, se você pensar bem, com a chegada da tecnologia 

inteligente a cada dia mais e mais serviços e produtos ficam 

disponíveis diretamente do seu celular ou tablet, com apenas 

alguns cliques para obter tudo o que você deseja.  

Pode reservar o voo diretamente do seu smartphone, pode 

reservar o transporte que o levará diretamente ao hotel que já 

reservou, sempre a partir do seu telemóvel... e check-out 

tornam-se completamente digitais! E é por isso que queremos 

acompanhá-lo passo a passo em direção ao futuro.  

• Se o seu hotel ainda não possui um sistema de reservas integrado, nós da Amenitiz temos a 

solução certa para você. 

• Com o sistema de reservas Amenitiz, você pode aumentar as reservas diretas! Quão? Ganhando 

autonomia das OTAs e aprimorando sua página web! 

• Ofereça aos viajantes uma experiência de reserva simples e intuitiva e converta-os em futuros 

hóspedes. 

 Torne a experiência de reserva mais fácil e acessível graças ao nosso sistema de reservas integrado. 

Descubra como gerenciar quartos, preços e restrições a partir de um único painel de controle e defina 

estrategicamente os diferentes parâmetros para poder vender mais, além de organizar fotos e detalhes 

dos quartos!  

Além disso, graças a nós, você permitirá que seus clientes adquiram serviços extras diretamente durante 

a fase de reserva, aumentando assim suas receitas!RESERVE UMA DEMO GRATUITA HOJEVocê está 

pronto para oferecer aos seus hóspedes uma melhor experiência de reserva e, ao mesmo tempo, 



aumentar seu volume de negócios? Se sua resposta for sim, é hora de reservar sua demonstração 

gratuita!  

O QUE acontece quando dá positivo para Covid, mas a hospitalização não é necessária? É uma pergunta 

que se fazem muitos italianos que ainda não fizeram um cotonete e, portanto, não tiveram uma 

experiência direta do caminho que segue: um caminho que pode ser cravejado de ansiedade, esperança, 

indiferença substancial dependendo da personalidade, dos sintomas , idade e estado geral de saúde dos 

sujeitos. 

 Positivo eu? 
A primeira reação é de surpresa, seguida imediatamente pela pergunta: "Mas quando posso ser 

infectado?". E depois do pânico. "Acontece quando o sujeito está assintomático e descobre sua 

positividade por meio de uma triagem de antígeno como as que são feitas, por exemplo, no aeroporto. 

A reação do assintomático é de pânico.  

A primeira coisa importante, neste caso, é tentar para manter a calma e não correr para o pronto-

socorro - explica Francesco Landi, professor de medicina interna da Universidade Católica e chefe do 

Hospital de Dia pós-Covid da Policlínica Gemelli. - É claro que a partir daquele momento, os sintomas 

deve ser monitorado. aparecimento dos sintomas, no entanto, é necessário manter a calma e 

estabelecer uma relação com o médico assistente".  

O oxímetro é seu amigo"Meus pacientes me enviam, pela manhã e à noite, a foto do oxímetro (ou 

oxímetro de pulso) que mostra seu nível de saturação de oxigênio no sangue, e eles me relatam seus 

sintomas - explica Landi. - A saturação normal é de 97 para cima. O nível de guarda ocorre quando a 

saturação começa a cair, em repouso, abaixo de 92: isso se torna uma situação que precisa ser 

observada.  

Assim como você deve prestar atenção se uma saturação normal cair após um pequeno esforço. , 

como levantar-se e sentar-se continuamente, por um minuto, na cadeira.  

Os dados de saturação devem ser considerados juntamente com os sintomas respiratórios, a idade do 

sujeito e a presença de outras patologias: nesse momento o médico assistente pode recomendar o uso 

de pronto-socorro". Infecciosidade e terapias“O primeiro aspecto a se considerar é a infectividade da 

pessoa.  

Quando uma pessoa é positiva, deve-se lembrar que ela tem 

infectividade e que ambientes fechados, e a casa por definição, 

com troca de ar ruim, podem favorecer a infecção de outras 

pessoas. sempre que possível, além do uso da máscara, é 

necessário que o positivo esteja completamente separado da 

vida dos conviventes e que seja o único a usar os objetos que 

toca – explica. 

 Carlo Perno, diretor de microbiologia da o Hospital Pediátrico 

'Bambin Gesù e professor de virologia da Universidade de Roma Tor Vergata - Um segundo aspecto é o 

terapêutico: o que uma pessoa deve fazer, enquanto fica em casa, para manter sob controle a evolução 

da doença? frente complexa " .  



• Isso porque recentemente, pela Comissão Nacional coordenada pelo infectologista Matteo 

Bassetti, foi emitido um projeto de protocolo com regras sobre como realizar o tratamento, em 

condições moderadas de saúde, para a pessoa que fica em casa. 

• Com a Federação Italiana de Clínicos Gerais (Fimmg) que protestou por não ter sido 

consultada.(quadro, Armação) 

O ponto principal da polêmica recente é o uso da cortisona. O uso de cortisona em casa contra este 

vírus é considerado por alguns como uma hipótese razoável. Agora, sabe-se há cerca de 50 anos que a 

cortisona aumenta a replicação de todos os vírus. 

 E, portanto, torna as patologias virais mais graves. Portanto, o uso da cortisona, que de fato é feito 

nessa doença, está ligado ao controle do processo inflamatório que em formas graves pode ser a causa 

da morte. Mas a cortisona em casa, onde não deve haver formas graves - pois as formas graves são 

tratadas no hospital - pode favorecer a replicação do vírus - explica Perno.  

Então há uma lógica nas indicações do governo, mesmo em nível regional, em não usar cortisona em 

casa. Porque se a cortisona deve ser usada significa que estamos no caso de uma patologia grave, e 

então o paciente deve estar no hospital”. função anti-inflamatória - mas em hospitais, não em casa - é a 

dexametasona - explica Fiorenzo Corti, médico e vice-secretário da Fimmg.  

Mas sua prescrição deve ser calibrada de acordo com a situação do paciente: por exemplo, um paciente 

diabético com a administração de cortisona pode apresentar um aumento da glicemia”.  Antibióticos: 

quando são necessários?“ 

Dado que a Covid é uma doença viral e, portanto, não beneficia com o uso do antibiótico, quando o 

doente é uma bronquite crónica e tem uma expectoração esverdeada, é bom que o médico de família, 

conhecendo-o, possa administrar um antibiótico de largo espectro. - explica Corti. - Para pelo menos 

tentar prevenir o desenvolvimento de uma infecção bacteriana adicional”. 


