
 

COVID-19'un yayılmasını önlemeye 
yönelik temizlik kuralları 
 
Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) tavsiyelerine dayanarak 
aşağıdaki temizlik kontrol listesini oluşturduk. Bir kopyasını temizlik yaparken göz 
atmak için saklayın veya temizlik görevlisine verin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Temizlik kontrol listeniz 
 

� Temizlemeden önce odaları havalandırın.  
En az 20 dakika temiz hava akımı olmasını sağlayın. Mümkünse temizlik süresince tüm 
pencereleri açık bırakın.  
 

� Her temizlikten önce ve sonra ellerinizi iyice yıkayın.  
Sabun ve su kullanın ve ellerinizi en az 20 saniye ovalayın. Bu mümkün değilse en az %60 
alkol içeren bir el dezenfektanı kullanın.  

 

� Temizlik yaparken tek kullanımlık eldiven takın.  
Her temizlikten sonra eldivenleri atın. Eldivenleri çıkardıktan sonra hemen ellerinizi 
yıkamayı unutmayın. 

 

� Kâğıt havlular, dezenfektan mendiller ve diğer tek kullanımlık temizlik 
malzemelerini stoklayın.  
Tekrar kullanılabilir ürünlerle temizlemeyi tercih ederseniz bunları ürüne uygun en 
yüksek ısı ayarında makine ile yıkayın. 

 

� Önce temizleyin, ardından dezenfekte edin.  
Temizlik; toz, mikrop ve kirleri gidermek için sabun veya deterjan ve su kullanarak 
yapılan işlemdir. Dezenfeksiyon; mikropları öldürmek için çamaşır suyu veya alkol gibi 
kimyasallar kullanılarak yapılan işlemdir. Enfeksiyonun yayılmasını azaltmanın en iyi 
yolu, her iki işlemi de uygulamaktır. 
 

� Doğru dezenfektanı kullan.  
Seyreltilmiş ev tipi çamaşır suyu solüsyonları, en az %70 alkol içeren temizlik ürünleri ve 
Çevre Koruma Ajansı'na tescil ettirilmiş en yaygın dezenfektanların koronavirüse karşı 
etkili olduğuna inanılmaktadır.  

 
 



� Sık dokunulan yüzeylere odaklanın.  
Dezenfekte etmeniz gereken yerlerden bazıları elektrik düğmeleri, kapı kolları, uzaktan 
kumandalar ve musluk kollarıdır. (Sayfa 2'deki sık dokunulan yüzeyler listemize göz atın.) 

 

� Kanepeleri, halıları, perdeleri ve diğer yumuşak, gözenekli yüzeyleri 
unutmayın.  
Görünür kir veya pislikleri dikkatlice temizleyin, ardından yüzey için uygun olan 
temizleyiciyi kullanın. Mümkünse ürünleri üreticinin talimatlarına göre makinede 
yıkayın. 

 

� Tüm bez ürünleri üretici tarafından önerilen en yüksek ısı ayarında 
yıkayın.  
Buna çarşaflar, yatak örtüleri, el ve banyo havluları, mutfak havluları ve battaniyeler 
dâhildir. Kirli çamaşırları taşırken eldiven takın. 
 

� Çamaşır sepetlerini temizleyin ve dezenfekte edin.  
Çamaşır sepeti için tek kullanımlık veya makinede yıkanabilir bir astar kullanmayı 
deneyin. 

 

� Her temizlikten sonra elektrikli süpürgeyi boşaltın.  
Elektrikli süpürgeyi, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi gibi diğer temizlik aletleriyle 
birlikte dezenfekte edin. 
 

� Temizlik malzemelerinizin son kullanma tarihlerini kontrol etmeyi 
unutmayın.  
Unutmayın; asla ev tipi çamaşır suyunu amonyak veya diğer temizlik solüsyonları ile 
karıştırmamalısınız. Aksi takdirde zehirli gazlar açığa çıkabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Temizlenip dezenfekte edilmesi gerekenler 
Mekânınızı yeni bir misafir için mi temizliyorsunuz? Sık dokunulan bu yüzeylere özellikle 
dikkat edin.  
 
Genel: 

● Kapı kolları 
● Vantilatörler ve 

lamba zincirleri 
● Çöp ve geri dönüşüm 

kutuları  
● Saç kurutma 

makineleri 
● Ütü masaları ve 

ütüler  
● Anahtarlar 
● Elektrik düğmeleri  
● Korkuluklar 
● Uzaktan kumandalar  
● Masa üstleri 
● Termostatlar 
● Pencere pervazları ve 

pencere açma kolları 
Mutfak:  

● Cihazlar: kahve 
makinesi, fırın, 
düdüklü tencere, tost 
makinesi vb. 

● Dolap kolları ve 
çekmece kolları  

● Baharatlar ve 
çeşniler: yağ, tuzluk 
ve biberlikler, sık 
kullanılan baharatlar, 
kaplar vb.  

● Sırt destekli 
sandalyeler  

● Bulaşık makinesinde 
yıkanmayan mutfak 
eşyaları: seramik 
kâseler, çocukların 
kullandığı plastik 
eşyalar vb. 

● Eviyeler 
Banyo: 

● Musluk kolları 
● Şampuan, saç kremi, 

duş jeli ve sabun için 
kullanılan kaplar  

● Duş perdeleri ve 
kapılar 

● Duş ve küvetler 

● Lavabolar 
● Tuvaletler 

Yatak odası: 
● Elbise askıları ve 

bagaj rafları 
● Komodinler  

Temizlik aletleri: 
● Bulaşık makineleri 
● Elektrik süpürgeleri 
● Çamaşır 

makinesi/kurutucular 
Çocuk eşyaları:  

● Mama sandalyeleri 
● Portatif beşik ve 

oyun kafesi  
● Oyuncaklar 

Diğer eşyalar:  
● Bisikletler  
● Kitaplar 
● Sörf tahtaları 
● Masa oyunları 

 
*Bu içerik CDC'de tarafından sunulan halka açık bilgilere dayanmaktadır. CDC, bu içerik veya 
Airbnb için herhangi bir destek sunmamaktadır. Airbnb, herhangi bir amaç için sağlanan bu 
içeriğin eksiksiz, doğru, güvenilir, uygun veya kullanılabilir olduğu konusunda açık ya da örtülü 
hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. Bu nedenle, bu bilgilere dayalı olarak hareket 
etmek kesinlikle sizin sorumluluğunuzdadır. 


