
 

Pokyny pro úklid s cílem zabránit 
šíření COVID-19 
 
Na základě doporučení Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) jsme vytvořili 
následující kontrolní seznam pro úklid. Uschovejte si kopii, abyste do ní při úklidu 
mohli nahlédnout, nebo ji předejte své uklízečce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

Kontrolní seznam pro úklid 
 

� Než začnete uklízet, vyvětrejte místnosti.  
Čerstvý vzduch nechte cirkulovat nejméně 20 minut. Pokud je to možné, nechte všechna 
okna otevřená během celé doby úklidu.  
 

� Ruce si umývejte důkladně před i po každém úklidu.  
Mydlete se a oplachujte vodou po dobu nejméně 20 sekund. Pokud to není možné, 
použijte dezinfekční prostředek na ruce s nejméně 60% alkoholem.  

 

� Během úklidu noste jednorázové rukavice.  
Rukavice je třeba po každém úklidu vyhodit. A nezapomeňte si ihned po sundání rukavic 
umýt ruce. 

 

� Mějte po ruce zásobu papírových utěrek, dezinfekčních ubrousků 
a dalších čisticích prostředků na jedno použití.  
Pokud dáváte přednost opakovaně použitelným produktům, vyperte je v pračce na 
nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro daný materiál. 

 

� Nejprve ukliďte, poté dezinfikujte.  
K odstranění špíny, bakterií a nečistot používejte čisticí prostředek nebo mýdlo a vodu. 
Dezinfekcí jsou myšleny chemické látky pro usmrcení bakterií, jako je bělidlo na bázi 
chloru nebo alkohol. Šíření infekce omezíte nejvíce, pokud uděláte obojí. 
 

� Použijte správné dezinfekční prostředky.  
Ředěná bělidla na bázi chloru pro domácnosti, čisticí prostředky s nejméně 70% 
alkoholem a většina běžných dezinfekčních prostředků registrovaných Agenturou pro 
ochranu životního prostředí jsou považovány za účinné proti koronaviru.  

 
 
 



� Soustřeďte se na povrchy, kterých se lidé často dotýkají.  
Vypínače světel, kliky dveří, dálková ovládání a kohoutky jsou jen některé z oblastí, které 
je třeba dezinfikovat. (Seznam povrchů, kterých se lidé často dotýkají, najdete na straně 
2.) 

 

� Nezapomeňte na pohovky, koberce, závěsy a jiné měkké, porézní povrchy.  
Opatrně odstraňte veškeré viditelné nečistoty nebo špínu a poté použijte čisticí 
prostředek vhodný pro daný materiál. Je-li to možné, vyperte tyto předměty v pračce 
podle pokynů výrobce. 

 

� Vyperte veškeré prádlo na nejvyšší teplotu doporučenou výrobcem.  
Sem patří povlečení, prostěradla, ručníky a osušky, kuchyňské utěrky a deky. Při 
manipulaci se špinavým prádlem používejte rukavice. 
 

� Vyčistěte a vydezinfikujte koše na prádlo.  
Zvažte použití jednorázových nebo pratelných vložek. 

 

� Po každém úklidu vyprázdněte vysavač.  
Vydezinfikujte vysavač a další čisticí spotřebiče, jako je myčka a pračka. 
 

� Nezapomeňte zkontrolovat data expirace svých zásob.  
A nikdy nemíchejte bělidlo pro domácnosti s amoniakem nebo jinými čistícími 
prostředky – hrozí uvolňování toxických plynů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Co uklidit a dezinfikovat 
Uklízíte ubytování před příjezdem nového hosta? Zvláštní pozornost věnujte povrchům, 
kterých se často dotýkáme.  
 
Obecně: 

● Kliky dveří 
● Ventilátory a závěsné 

řetězy na lustry 
● Koše na odpadky 

a recyklaci  
● Fény na vlasy 
● Žehlicí prkna 

a žehličky  
● Klíče 
● Vypínače světel  
● Zábradlí 
● Dálková ovládání  
● Desky stolů 
● Termostaty 
● Okenní parapety 

a kliky 
Kuchyně:  

● Spotřebiče: kávovar, 
trouba, tlakový 
hrnec, toustovač atd. 

● Rukojeti a madla 
skříněk  

● Kuchyňské přísady: 
nádoby na olej, 
slánky a pepřenky, 
nádobky na běžně 
používané koření 
atd.  

● Židle s pevnými zády  
● Kuchyňské nádobí, 

které není vhodné do 
myčky: keramické 
misky, dětské 
plastové nádobí atd. 

● Umyvadla 
Koupelna: 

● Úchytky kohoutků 
● Dávkovače šamponu, 

kondicionéru, 
tělového mýdla 
a mýdla  

● Sprchové závěsy 
a stěny ve sprše 

● Sprchy a vany 
● Umyvadla 
● Toalety 

Ložnice 
● Věšáky a stojany na 

zavazadla 
● Noční stolky  

Čisticí spotřebiče: 
● Myčky nádobí 
● Vysavače 
● Pračky/sušičky 

Dětské předměty:  
● Jídelní židličky 
● Přenosné postýlky 

a dětské ohrádky  
● Hračky 

Další vybavení:  
● Kola  
● Knihy 
● Surfovací prkna 
● Stolní hry 

 
*Tento obsah vychází z veřejně dostupných informacích CDC (Centra pro kontrolu a prevenci 
nemocí). CDC tento obsah nesponzoruje ani nepodporuje Airbnb. Airbnb neposkytuje žádné 
záruky, výslovné ani nepřímé, týkající se úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo 
dostupnosti tohoto obsahu poskytnutého za jakýmkoliv účelem. Spoléhání se na tyto informace 
je proto čistě na vlastním uvážení. 


