
 

Rengjøringsretningslinjer for å hindre 
spredning av COVID-19 
 
Vi har laget følgende sjekkliste for rengjøring basert på anbefalinger fra Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC). Behold en kopi som du kan se på når du 
gjør rent eller gi en til rengjøringshjelpen din.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Din sjekkliste for rengjøring 
 

� Luft ut rommene før du gjør rent.  
La frisk luft sirkulere i minst 20 minutter. La alle vinduer stå åpne under hele 
rengjøringen hvis det er mulig.  
 

� Vask hendene grundig før og etter hver rengjøring.  
Bruk såpe og vann, og skrubb hendene i minst 20 sekunder. Hvis det ikke er mulig, bruk 
håndsprit med minst 60 % alkohol.  

 

� Bruk engangshansker når du gjør rent.  
Hanskene skal kastes etter hver rengjøring. Sørg for å vaske hendene umiddelbart etter 
at du har tatt av deg hanskene. 

 

� Fyll på med tørkepapir, desinfiserende våtservietter og andre 
engangsrengjøringsmidler.  
Hvis du foretrekker å vaske med gjenbrukbare produkter, må du sørge for å 
maskinvaske dem på den høyeste temperaturen materialet tåler. 

 

� Rengjør først, og desinfiser etterpå.  
Du rengjør ved å bruke såpe eller vaskemiddel og vann for å fjerne smuss, bakterier og 
urenheter. Desinfisering refererer til bruk av kjemikalier som blekemiddel eller alkohol 
for å drepe bakterier. Det er best å gjøre begge deler for å begrense spredningen av 
smitte. 
 

� Bruk riktig desinfeksjonsmiddel.  
Fortynnede blekemidler til husholdningsbruk, rengjøringsprodukter med minst 70 % 
alkohol og de vanligste desinfeksjonsmidlene registrert av Environmental Protection 
Agency (miljøvernetat i USA) anses å være effektive mot koronaviruset.  

 
 



� Fokuser på overflater som berøres ofte.  
Lysbrytere, dørhåndtak, fjernkontroller og kraner er bare noen av områdene du behøver 
å desinfisere (se listen over ofte berørte overflater på side 2). 

 

� Ikke glem sofaer, tepper, gardiner og andre myke, porøse overflater.  
Fjern synlig smuss eller skitt forsiktig, og bruk deretter et rengjøringsmiddel som egner 
seg for materialet. Maskinvask gjenstander i henhold til produsentens instruksjoner hvis 
det er mulig. 

 

� Vask alle tekstiler på den høyeste temperaturen anbefalt av produsenten.  
Det omfatter laken, madrassbeskyttere, håndklær, badehåndklær, kjøkkenhåndklær og 
tepper. Bruk hansker når du håndterer skittentøy. 
 

� Rengjør og desinfiser skittentøyskurver.  
Vurder å bruke et uttagbart fôr til engangsbruk eller et som kan vaskes i maskinen. 

 

� Tøm støvsugeren etter hver rengjøring.  
Desinfiser støvsugeren i tillegg til andre rengjøringsapparater som oppvaskmaskinen og 
vaskemaskinen. 
 

� Husk å sjekke utløpsdatoene på forsyningene dine.  
Bland aldri blekemiddel til husholdningsbruk med ammoniakk eller andre 
rengjøringsmidler – det kan frigjøre giftige gasser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dette må du rengjøre og desinfisere 
Vasker du stedet ditt for en ny gjest? Vær spesielt nøye med disse overflatene 
som berøres ofte.  
 
Generelt: 

● dørhåndtak 
● vifter og lampekjeder 
● søppel- og 

resirkuleringsbøtter  
● hårfønere 
● strykebrett og 

strykejern  
● nøkler 
● lysbrytere  
● Rekkverk 
● fjernkontroller  
● bordplater 
● termostater 
● vinduskarmer og 

vindushåndtak 
 
Kjøkken:  

● apparater: 
kaffemaskin, ovn, 
trykkoker, brødrister 
osv. 

● skap- og 
skuffehåndtak  

● smakstilsetninger: 
olje, salt- og 
pepperkverner, 
vanlige krydder og 
beholdere osv.  

● lenestoler  
● kjøkkenutstyr som 

ikke tåler 
oppvaskmaskin: 
keramiske boller, 
servise i plast for 
barn osv. 

● vasker 
 
Bad: 

● håndtak på kraner 
● beholdere for 

sjampo, balsam, 
dusjsåpe og 
håndsåpe  

● dusjforheng og -
dører 

● dusjer og badekar 
● vasker 
● toaletter 

Soverom: 
● kleshengere og 

bagasjestativ 
● nattbord  

 
Rengjøringapparater: 

● oppvaskmaskiner 
● støvsuger 
● vaskemaskin/tørketr

ummel 
 
Barneartikler:  

● lenestoler 
● bærbare senger og 

lekegrinder  
● leker 

 
Andre fasiliteter:  

● sykler  
● bøker 
● surfebrett 
● brettspill 

 
*Dette innholdet er basert på offentlig tilgjengelig informasjon fra CDC. CDC støtter verken 
dette innholdet eller Airbnb. Airbnb fremsetter ingen påstander eller garantier av noen slag, 
verken uttrykkelig eller implisitt, om fullstendigheten, nøyaktigheten, påliteligheten, egnetheten 
eller tilgjengeligheten til dette innholdet for noe formål. Enhver lit du setter til slik informasjon 
er derfor utelukkende på eget ansvar. 


