
Πρωτόκολλο αυστηρού  
καθαρισμού της Airbnb 
Ένας σύντομος οδηγός 
πέντε βημάτων για τη 
διαδικασία καθαρισμού



Η καθαριότητα είναι 
πολύ σημαντική

Φορέστε τη μάσκα σας 
και τα γάντια σας: Ήρθε η 
ώρα να καθαρίσετε.

Με την καθοδήγηση κορυφαίων 
ειδικών σε θέματα υγείας και 
υγιεινής, δημιουργήσαμε μια 
διαδικασία με πέντε βήματα, ώστε 
να σας βοηθήσουμε κατά τον 
καθαρισμό και την καταπολέμηση 
μικροβίων σε όλους τους χώρους 
του καταλύματός σας.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε στη διάθεσή 
σας αρκετό χρόνο, περίπου 45 λεπτά 
για κάθε δωμάτιο. 



Πώς να χρησιμοποιήσετε 
τον οδηγό

Αυτός ο σύντομος οδηγός είναι μια επισκόπηση των 
πέντε βημάτων με εικόνες για τον καθαρισμό και 
την καταπολέμηση μικροβίων στον χώρο σας. Σας 
προτείνουμε να τον αποθηκεύσετε στο κινητό σας, 
ώστε να ανατρέχετε σε αυτόν όποτε χρειάζεται. 

Αν ψάχνετε αναλυτικές οδηγίες, τις οποίες θα 
εκτυπώσετε για εσάς ή/και την ομάδα καθαρισμού 
σας, κατεβάστε το εγχειρίδιο. 

https://www.airbnb.com/cleaning/handbook
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Τα πέντε βήματα



Βήμα 1: Προετοιμασία
για να καθαρίσετε 
με περισσότερη 
ασφάλεια



Βήμα 1: Προετοιμασία

   Περιμένετε να παρέλθει το 
συνιστώμενο χρονικό διάστημα 
πριν εισέλθετε στον χώρο 
(ελέγξτε τις οδηγίες της περιοχής 
σας)

   Πλένετε τα χέρια σας για 
τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα με 
σαπούνι και ζεστό νερό

   Πριν εισέλθετε, φορέστε μάσκα, 
ποδιά, γάντια και καλύμματα 
παπουτσιών (συνιστάται)

   Αερίστε τον χώρο ανοίγοντας τα 
παράθυρα και ενεργοποιώντας 
τυχόν ανεμιστήρες

   Συγκεντρώστε τον απαραίτητο 
εξοπλισμό: ηλεκτρικές σκούπες, 
σφουγγαρίστρες κ.λπ. 

   Συγκεντρώστε τα 
καθαριστικά προϊόντα που 
αναγράφονται παρακάτω, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
απολυμαντικού που έχει εγκριθεί 
από ρυθμιστικές αρχές

Η ασφάλεια είναι πάντα προτεραιότητα. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης 
των χημικών ουσιών που χρησιμοποιείτε.

https://www.airbnb.com/help/topic/272/responsible-hosting
https://www.airbnb.com/help/topic/272/responsible-hosting


Πρώτα καθαρίζουμε, μετά 
καταπολεμούμε τα μικρόβια

Καθαρισμός είναι η αφαίρεση 
μικροβίων και βρομιάς από τις 
επιφάνειες. Για παράδειγμα, 
όταν χρησιμοποιείτε ένα 
σφουγγάρι με σαπουνάδα για 
να σκουπίσετε τον πάγκο ή τα 
μάτια της κουζίνας.

Η καταπολέμηση μικροβίων 
αφορά τη χρήση χημικών ουσιών 
που μειώνουν τον αριθμό των 
μικροβίων και των βακτηρίων. Για 
παράδειγμα, όταν ψεκάζετε με 
χημικό απολυμαντικό τις επιφάνειες 
που αγγίζουν συχνά οι επισκέπτες, 
όπως τα πόμολα.



Βήμα 2: Καθαρισμός
σκόνης και 
υπολειμμάτων



Βήμα 2: Καθαρισμός

   Αδειάστε όλους τους κάδους 
απορριμμάτων και βάλτε 
καθαρές σακούλες

   Πλένετε όλα τα λευκά είδη 
στην υψηλότερη συνιστώμενη 
θερμοκρασία

   Πλένετε όλα τα πιάτα και 
αδειάστε το πλυντήριο πιάτων ή 
τον νεροχύτη

   Ξεσκονίστε και σκουπίστε με 
σκούπα χειρός ή ηλεκτρική 
σκούπα τα πατώματα 

   Καθαρίστε όλες τις σκληρές 
επιφάνειες με νερό και σαπούνι

   Ακολουθήστε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή για να καθαρίσετε 
άψογα τις  
μαλακές επιφάνειες

Είναι δύσκολο, αλλά φροντίστε να μην αγγίζετε το πρόσωπό σας 
όταν καθαρίζετε.



Βήμα 3: Καταπολέμηση μικροβίων



Βήμα 3: Καταπολέμηση μικροβίων

   Αφού καθαρίσετε μια επιφάνεια, 
ψεκάστε ή σκουπίστε τη με 
εγκεκριμένο απολυμαντικό 

   Αφήστε το απολυμαντικό να 
δράσει: Η επιφάνεια πρέπει να 
παραμείνει υγρή για όσο χρονικό 
διάστημα αναγράφεται στην 
ετικέτα του κατασκευαστή 

   Αφήστε το να στεγνώσει

   Αν χρησιμοποιείτε μαντηλάκια, 
χρησιμοποιήστε ένα μαντηλάκι 
ανά επιφάνεια

Το ξύδι είναι δυνατό, αλλά τα μικρόβια είναι πιο δυνατά. Τα φυσικά 
απολυμαντικά δεν έχουν εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές. 



Βήμα 4: Έλεγχος
επιφανειών που 
αγγίζουν συχνά οι 
επισκέπτες



Βήμα 4: Έλεγχος

   Ελέγξτε ξανά ότι έχετε 
χρησιμοποιήσει απολυμαντικό 
στις επιφάνειες που αγγίζουν 
συχνά οι επισκέπτες (δείτε την 
παρακάτω λίστα)

   Ελέγξτε τις οδηγίες για το κάθε 
δωμάτιο ξεχωριστά 

   Σημειώστε τυχόν θέματα που 
αφορούν τη συντήρηση, όπως 
λάμπες που πρέπει να  
αντικατασταθούν

   Σημειώστε τυχόν προϊόντα 
καθαρισμού ή απολυμαντικά που 
πρέπει να αναπληρώσετε



Βήμα 5: Τελική προετοιμασία
του κάθε δωματίου



Οι επισκέπτες μάς έχουν πει ότι χρειάζεται να έχουν στη διάθεσή τους προϊόντα 
καθαρισμού κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Σας προτείνουμε να αφήσετε 
κάποια προϊόντα καθαρισμού που εμπιστεύεστε για τους επισκέπτες σας και να 
τα αναφέρετε στην καταχώρησή σας. 

Βήμα 5: Τελική 
προετοιμασία

   Πλένετε τα χέρια σας και 
φορέστε καθαρά γάντια 
πριν αναπληρώσετε τυχόν 
προμήθειες, πετσέτες και  
λευκά είδη για τους επισκέπτες 
σας

  Κλείστε την πόρτα, απολυμάνετε 
το πόμολο και μην ξαναμπείτε 
σε αυτόν τον χώρο μετά από την 
ολοκλήρωση των παραπάνω 
βημάτων  

   Πετάξτε με ασφάλεια ή 
καθαρίστε τα καθαριστικά 
προϊόντα και τον προστατευτικό 
εξοπλισμό σας

   Εφοδιάστε τον χώρο με κάποια 
προϊόντα καθαρισμού για τους 
επισκέπτες σας, όπως χαρτί 
κουζίνας, απολυμαντικά και 
επιπλέον  
σαπούνι χεριών 

   Εκτυπώστε τη σύνοψη 
καθαρισμού και αφήστε τη για 
τους επισκέπτες σας 

   Κάντε ένα βήμα πίσω και 
θαυμάστε το αποτέλεσμα της 
σκληρής δουλειάς σας 

https://s3.amazonaws.com/assets.airbnb.com/help/cleaning-resources/cleaning_summary/p3_p4/CleaningChecklist_EL-GR.pdf
https://s3.amazonaws.com/assets.airbnb.com/help/cleaning-resources/cleaning_summary/p3_p4/CleaningChecklist_EL-GR.pdf


Είμαστε σίγουροι ότι 
θα τα καταφέρετε.

Επιφάνειες που αγγίζουν συχνά οι επισκέπτες

•  Πόμολα και χειρολαβές 

•  Διακόπτες φωτός

•  Τηλεχειριστήρια

•  Τραπέζια

•  Ανεμιστήρες

•  Φωτιστικά

•  Περβάζια και λαβές παραθύρων

•  Κλειδιά και θυρίδες

•  Κάγκελα

•  Κάδοι απορριμμάτων και 
ανακύκλωσης

•  Νεροχύτες

•  Συσκευές

•  Αλατιέρες και πιπεριέρες 

•  Μαγειρικά σκεύη

•  Καρέκλες

•  Τουαλέτες

•  Ντουζιέρες και μπανιέρες

•  Κουρτίνες και πόρτες ντουζιέρας

•  Σαμπουάν, μαλακτικά και  
κρεμοσάπουνα

•  Πιστολάκια για τα μαλλιά 

•  Το βιβλίο καλωσορίσματος της 
Airbnb



Είμαστε σίγουροι ότι 
θα τα καταφέρετε.

Εφοδιάστε τον χώρο σας με τα παρακάτω

•  Καθαριστικό για πολλά είδη 
επιφανειών

•  Απολυμαντικό για πολλά είδη 
επιφανειών

•  Καθαριστικό τζαμιών

•  Χλωρίνη

•  Απορρυπαντικό πλυντηρίου

•  Καθαριστικά λεκέδων για ρούχα

•  Απορρυπαντικό πιάτων

•  Καθαριστικό χαλιών

•  Καθαριστικό δαπέδου

•  Γυαλιστικό επίπλων/ξύλινων 
επιφανειών

•  Καθαριστικό φούρνου

•  Απολιπαντικό φούρνου

•  Καθαριστικό για τη μούχλα (εάν είναι 
απαραίτητο)



Αυτός ο οδηγός είναι μια απλή σύνοψη του εγχειριδίου. 
Δεν είναι πλήρης και δεν προορίζεται για χρήση, εάν δεν 
έχει προηγηθεί ανάγνωση ολόκληρου του εγχειριδίου, στο 
οποίο περιλαμβάνονται σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά με τον καθαρισμό, το πρωτόκολλο αυστηρού 
καθαρισμού της Airbnb και άλλες δηλώσεις της Airbnb. 
Συμβουλευθείτε τυχόν οδηγίες που έχει ανακοινώσει 
η τοπική σας αυτοδιοίκηση. Το παρόν δεν παρέχεται 
με εγγυήσεις που να αφορούν την πληρότητά του, την 
αποτελεσματικότητά του ή οτιδήποτε άλλο. Αν αποφασίσετε 
να ακολουθήσετε το πρωτόκολλο, αναγνωρίζετε ότι ίσως 
χρειαστεί να λάβετε πρόσθετα μέτρα για να προστατεύσετε 
τον εαυτό σας, τις ομάδες σας και τους επισκέπτες σας και 
ότι, ακόμη και αν ακολουθήσετε τα βήματα σε αυτό το 
εγχειρίδιο, ενδέχεται εσείς ή οι επισκέπτες σας  να έρθετε 
σε επαφή με ή/και να προσβληθείτε από μεταδοτική νόσο, 
συμπεριλαμβανομένης της νόσου COVID-19. Η Airbnb δεν 
φέρει ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς ή ασθένειες που 
προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των οδηγιών. 


