
 

Siivousohjeet COVID-19:n 
leviämisen estämiseksi 
 
Olemme luoneet seuraavan siivouksen tarkistuslistan Yhdysvaltain tautikeskuksen 
(CDC) suositusten perusteella. Säilytä kopio, josta voit tarkistaa asioita 
siivotessasi, tai toimita se siivousammattilaiselle.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Siivouksen tarkistuslista 
 

� Tuuleta huoneet ennen siivoamista.  
Anna raikkaan ilman kiertää vähintään 20 minuuttia. Jos mahdollista, jätä kaikki ikkunat 
auki koko siivouksen ajaksi.  
 

� Pese kätesi huolellisesti aina ennen siivousta ja siivouksen jälkeen.  
Käytä saippuaa ja vettä ja hankaa vähintään 20 sekuntia. Jos se ei ole mahdollista, käytä 
käsidesiä, jossa on vähintään 60 % alkoholia.  

 

� Käytä kertakäyttökäsineitä siivotessasi.  
Käsineet pitää heittää pois aina siivouksen jälkeen. Kun olet riisunut käsineet, pese 
kätesi viipymättä. 

 

� Hanki varastoon paperipyyhkeitä, desinfiointipyyhkeitä ja muita 
kertakäyttöisiä siivoustarvikkeita.  
Jos siivoat mieluiten uudelleenkäytettävillä tuotteilla, pese ne koneessa korkeimmalla 
materiaaliin sopivalla lämpöasetuksella. 

 

� Puhdista ja desinfioi.  
Puhdistaminen tarkoittaa sitä, että käytät saippuaa tai pesuainetta ja vettä lian, 
bakteerien ja epäpuhtauksien poistamiseen. Desinfioinnilla tarkoitetaan kemikaalien, 
kuten valkaisuaineen tai alkoholin, käyttöä bakteerien tuhoamiseen. Kun teet 
molemmat, vähennät tehokkaimmin infektion leviämistä. 
 

� Käytä oikeaa desinfiointiainetta.  
Koronaviruksen uskotaan talttuvan kotitalouskäyttöön tarkoitetuilla laimennetuilla 
valkaisuliuoksilla, puhdistusaineilla, joissa on vähintään 70 % alkoholia, ja useimmilla 
ympäristönsuojeluviraston rekisteröimillä desinfiointiaineilla.  

 
 



� Keskity pintoihin, joihin kosketaan usein.  
Valokytkimet, ovenkahvat, kaukosäätimet ja hanojen säätimet ovat vain esimerkkejä 
paikoista, joita sinun pitää desinfioida. (Sivulla 2 on laatimamme luettelo paikoista, 
joihin kosketaan usein.) 

 

� Muista sohvat, matot, verhot ja muut pehmeät, huokoiset pinnat.  
Poista huolellisesti kaikki näkyvissä oleva lika ja käytä materiaalille sopivaa 
puhdistusainetta. Jos mahdollista, pese koneessa valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

 

� Pese kaikki liinavaatteet korkeimmalla valmistajan suosittelemalla 
lämpöasetuksella. Niihin kuuluvat lakanat, patjanpäälliset, käsi- ja kylpypyyhkeet, 
keittiöpyyhkeet ja huovat. Käytä käsineitä käsitellessäsi likapyykkiä. 
 

� Puhdista ja desinfioi pyykkikorit.  
Harkitse kertakäyttöisen tai konepestävän vuorin käyttämistä pyykkikorissa. 

 

� Tyhjennä pölynimuri jokaisen imuroinnin jälkeen.  
Desinfioi pölynimuri sekä muut puhdistukseen liittyvät koneet, kuten astianpesukone ja 
pyykinpesukone. 
 

� Muista tarkistaa tarvikkeiden viimeinen käyttöpäivä.  
Älä koskaan sekoita talousvalkaisuainetta ammoniakkiin tai muihin puhdistusliuoksiin – 
saatat vapauttaa myrkyllisiä kaasuja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mitä puhdistetaan ja desinfioidaan 
Siivoatko tilojasi uudelle vieraalle? Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin 
pintoihin, joihin kosketaan usein.  
 
Yleisesti: 

● ovenkahvat 
● tuulettimet ja 

valaisinketjut 
● roska- ja 

kierrätysastiat  
● hiustenkuivaimet 
● silityslaudat ja -

raudat  
● avaimet 
● valokytkimet  
● kaiteet 
● kaukosäätimet  
● pöytätasot 
● termostaatit 
● ikkunalaudat ja -

kahvat 
Keittiö:  

● laitteet: kahvinkeitin, 
uuni, painekeitin, 
leivänpaahdin jne. 

● kaapin kahvat ja 
vetimet  

● mausteet: öljy, 
suola- ja 
pippurisirottimet, 
yleisesti käytetyt 
mausteet ja 
säilytysastiat jne.  

● kovat tuolit  
● keittiötarvikkeet, 

joita ei voi pestä 
koneessa: 
keraamiset kulhot, 
lasten muoviastiat 
jne. 

● pesualtaat 
Kylpyhuone: 

● hanan säätimet 
● sampoo, hoitoaine, 

vartalonpesuaine ja 
saippua-annostelijat  

● suihkuverhot ja -ovet 
● suihkut ja ammeet 
● pesualtaat 
● wc:t 

 

Makuuhuone: 
● vaateripustimet ja 

matkatavaratelineet 
● yöpöydät  

Puhdistuslaitteet: 
● astianpesukoneet 
● pölynimurit 
● pesukone-

/pyykinkuivainyksikö
t 

Lasten tavarat:  
● syöttötuolit 
● siirrettävät 

vauvansängyt ja 
leikkikehät  

● lelut 
Muut mukavuudet:  

● pyörät  
● kirjat 
● surffilaudat 
● lautapelit 

 
*Tämä sisältö perustuu CDC:n julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. CDC ei tue tätä sisältöä tai 
Airbnb:tä. Airbnb ei anna minkäänlaista, nimenomaista tai välillistä, takuuta tämän sisällön 
täydellisyydestä, tarkkuudesta, luotettavuudesta, sopivuudesta tai saatavuudesta mihinkään 
tarkoitukseen. Luotat tietoihin täysin omalla vastuullasi. 


