
Az Airbnb fokozott  
higiéniai protokollja
Útmutató 
az ötlépéses 
folyamathoz



A tisztaság a 
legfontosabb

Maszkot fel, kesztyűt a 
kézre! Itt az ideje 
az alapos takarításnak.

Vezető egészségügyi és 
higiéniai szakértők útmutatása 
alapján kialakítottunk egy 
ötlépéses folyamatot, amely 
segít a szálláshelyed minden 
szegletének kitakarításában és 
fertőtlenítésében.

Hagyj elegendő időt a 
takarításra, helyiségenként 
körülbelül 45 percet. 



Hogyan használd 
az útmutatót?

Ez az útmutató vizuális áttekintést nyújt a 
szálláshelyed takarításához és fertőtlenítéséhez 
szükséges öt lépésről. Érdemes letöltened a 
telefonodra. 

Ha ki szeretnéd nyomtatni magadnak vagy a 
takarítócsapatodnak a részletes instrukciókat, 
töltsd le a kézikönyvet. 

https://www.airbnb.com/cleaning/handbook


1. Felkészülés
2. Takarítás
3. Fertőtlenítés
4. Ellenőrzés
5. Előkészítés

Az öt lépés



1. lépés: Készülj fel
a biztonságosabb 
takarítás 
érdekében



1. lépés: Felkészülés

   Mielőtt belépsz a 
szálláshelyre, várj az ajánlott 
ideig (itt vannak a helyi 
irányelvek)

   Moss kezet legalább 20 
másodpercig szappannal és 
meleg vízzel

   Belépés előtt vegyél fel 
maszkot, kötényt, kesztyűt és 
lábzsákot (ajánlott)

   Szellőztess az ablakok 
kinyitásával és a ventilátorok 
bekapcsolásával

   Szedd össze a szükséges 
felszerelést, például a 
porszívót, felmosót stb. 

   Szedd össze a felsorolt 
tisztítószereket, beleértve 
a hivatalos szervek által 
jóváhagyott  
fertőtlenítőszert is

Fő a biztonság. Nézd át a vegyszerekre vonatkozó utasításokat.

https://www.airbnb.hu/help/topic/272/felelősségteljes-vendégfogadás
https://www.airbnb.hu/help/topic/272/felelősségteljes-vendégfogadás


Először takaríts, 
aztán fertőtleníts

Takarításkor eltávolítjuk a 
felületekről a kórokozókat és 
a koszt. Például tisztítószeres 
szivaccsal letöröljük a 
konyhapultot vagy a tűzhelyt.

Fertőtlenítéskor vegyszereket 
használunk a kórokozók 
és baktériumok számának 
csökkentésére. Például 
fertőtlenítő vegyszert 
permetezünk az olyan, gyakran 
megérintett felületekre, mint 
mondjuk a kilincsek.



2. lépés: Takarítsd ki
a port és a 
hulladékot



2. lépés: Takarítás

   Ürítsd ki az összes szemetest, 
és tegyél beléjük új 
szemeteszsákot

   Moss ki minden textíliát 
a legmagasabb ajánlott 
hőfokon

   Mosogass el, és pakold ki  
a mosogatógépet vagy a 
mosogatót

   Minden padlófelületről 
távolítsd el  
a port, söpörj fel, vagy 
porszívózz fel 

   Tisztíts meg minden szilárd 
felületet tisztítószerrel és 
vízzel

   Kövesd a gyártó utasításait a  
a foltok eltávolításához a puha 
felületekről

Nehéz megállni, de ne érintsd meg az arcodat takarítás közben.



3. lépés: Fertőtleníts



3. lépés: Fertőtlenítés

   Amikor a felület már 
tiszta, fújd le vagy töröld 
át egy jóváhagyott 
fertőtlenítőszerrel 

  Hagyd nedvesen hatni a 
fertőtlenítőszert a gyártói 
címkén megadott ideig 

   Engedd a felületet magától 
megszáradni

   Törlőkendő használata esetén 
minden felületre külön kendőt 
használj

Az ecet erős, de a kórokozók még erősebbek. A hivatalos 
szervek nem hagyták jóvá a természetes fertőtlenítőszereket. 



4. lépés: Ellenőrizd
a gyakran 
megérintett 
felületeket



4. lépés: Ellenőrzés

   Kétszer is ellenőrizd, hogy 
a gyakran megérintett 
felületeket fertőtlenítetted-e 
(lásd az alábbi listát)

   Nézd át a helyiségenkénti 
irányelveket 

   Jegyezd fel a karbantartási 
problémákat, például a  
kiégett izzókat

   Jegyezd fel, ha pótolni kell 
valamilyen tisztító- vagy 
fertőtlenítőszert



5. lépés: Készítsd elő
a helyiséget



A vendégek azt jelezték nekünk, hogy szeretnének hozzáférni a 
takarítószerekhez, amíg a szálláshelyen tartózkodnak. Érdemes a 
vendégeidnek megbízható kellékeket tartalmazó takarítási csomagot 
hagyni, és ezt ne felejtsd el megemlíteni a hirdetésedben sem. 

5. lépés: Előkészítés

   Moss kezet, és vegyél fel 
tiszta kesztyűt, mielőtt 
feltöltöd a vendégek által 
használt készleteket, illetve 
tiszta törölközőket és 
ágyneműt készítesz be

   Csukd be az ajtót, 
fertőtlenítsd az ajtókilincset, 
és ne lépj be újra ebbe a 
helyiségbe a fertőtlenítés 
után  

   A takarítóeszközöket 
és a védőfelszerelést 
biztonságosan dobd el vagy 
mosd ki

   Készíts ki egy takarítási 
csomagot a vendégeknek 
olyan dolgokkal, mint a 
papírtörlő, fertőtlenítőszerek 
és extra kézmosó szappan 

   Nyomtasd ki a higiéniai 
összefoglalót, amit ott hagysz 
a vendégeknek 

   Lépj egyet hátra, és csodáld 
meg a kemény munkád 
eredményét 

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


Menni fog.

Gyakran megérintett 
felületek

•  Ajtókilincsek és fogantyúk 

•  Villanykapcsolók

•  Távirányítók

•  Asztalok

•  Ventilátorok

•  Lámpák

•  Ablakpárkányok és 
ablakkilincsek

•  Kulcsok és kulcsszéfek

•  Korlátok

•  Szemetesek és szelektív 
hulladékgyűjtők

•  Mosdók

•  Készülékek

•  Só- és borstartók 

•  Konyhai eszközök

•  Székek

•  Vécék

•  Zuhanyzók és fürdőkádak

•  Zuhanyfüggönyök és -ajtók

•  Sampon, hajbalzsam és  
kézmosó szappan

•  Hajszárító 

•  Az Airbnb-üdvözlőkönyved



Menni fog.

Töltsd fel a készleteidet 
ezekkel a tisztítószerekkel

•  Univerzális tisztítószer

•  Univerzális fertőtlenítőszer

•  Üvegtisztító

•  Hipóoldat

•  Mosószer

•  Folteltávolító mosáshoz

•  Mosogatószer

•  Szőnyegtisztítószer

•  Padlótisztítószer

•  Bútor- és faápolószer

•  Sütőtisztítószer

•  Zsíroldó sütőhöz

•  Penészeltávolító (ha szükséges)



Ez az útmutató a kézikönyv egyszerű összefoglalása. 
Nem teljes körű, és érdemes előbb elolvasni a teljes 
kézikönyvet, ami további fontos információkat 
tartalmaz a takarítással, az Airbnb fokozott higiéniai 
protokolljával és az Airbnb egyéb nyilatkozataival 
kapcsolatban. Nézd át az országod kormánya által 
kiadott irányelveket, ha vannak ilyenek. Az útmutató 
semmilyen garanciával nem jár az átfogó jellegre, 
a hatásosságra vagy bármi egyébre nézve. Ha úgy 
döntesz, hogy követed a protokollt, tudomásul veszed, 
hogy esetleg további lépéseket kell tenned önmagad, 
a munkatársaid és a vendégeid védelme érdekében, 
és hogy te vagy a vendégeid továbbra is kapcsolatba 
kerülhettek fertőző betegséggel és/vagy elkaphattok 
egy fertőző betegséget, beleértve a COVID-19-et 
is, még ha követed is az ebben a kézikönyvben leírt 
lépéseket. Az Airbnb nem felelős az itt leírt irányelvek 
betartásából eredő sérülésekért vagy betegségekért. 


