
 

Takarítási útmutató a COVID-19 
terjedésének megelőzésére 
 
Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) ajánlásai alapján az 
alábbi takarítási ellenőrzőlistát állítottuk össze.  Tarts magadnál belőle egy 
példányt takarítás közben, vagy add át a hivatásos takarítónak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Takarítási ellenőrzőlista 
 

� Takarítás előtt szellőztesd ki a szobákat.  
Hagyd a friss levegőt legalább 20 percig keringeni. Ha lehetséges, takarítás közben hagyd 
végig nyitva az összes ablakot.  
 

� Alaposan moss kezet minden takarítás előtt és után.  
Használj szappant és vizet, és legalább 20 másodpercig dörzsöld a kezed. Ha ez nem 
lehetséges, használj legalább 60%-os alkoholtartalmú kézfertőtlenítőt.  

 

� Takarítás közben viselj eldobható kesztyűt.  
A kesztyűt minden takarítás után ki kell dobni.  Azonnal moss kezet, miután levetted a 
kesztyűt. 

 

� Gondoskodj elegendő mennyiségű papírtörlőről, fertőtlenítő 
törlőkendőről és egyéb eldobható tisztítóeszközökről.  
Ha szívesebben takarítasz többször használható eszközökkel, moss ki mindent 
mosógépben az anyagnak megfelelő legmagasabb hőfokon. 

 

� Tisztíts, majd fertőtleníts.  
A tisztítás azt jelenti, hogy szappanos vagy mosószeres vízzel távolítjuk el a port, a 
szennyeződéseket és a kórokozókat. A fertőtlenítés során vegyszereket, például hipót 
vagy alkoholt használunk a kórokozók elpusztítására. Úgy tudjuk leghatékonyabban 
gátolni a fertőzés terjedését, ha mindkét módszert alkalmazzuk. 
 

� Használj megfelelő fertőtlenítőszert.  
A hígított háztartási hipóoldatok, a legalább 70%-os alkoholtartalmú tisztítószerek és az 
Amerikai Környezetvédelmi Hivatal által jegyzett leggyakoribb fertőtlenítőszerek 
hatékonynak tekinthetők a koronavírussal szemben.  

 
 



� Különösen figyelj oda a gyakran megérintett felületekre.  
A villanykapcsolókat, a kilincseket, a távirányítókat, a csapokat és még jó pár hasonló 
tárgyat okvetlenül fertőtleníteni kell. (A gyakran megérintett felületek listáját a 2. 
oldalon találod.) 
 

� Ne feledkezz meg a kanapékról, a szőnyegekről, a függönyökről és más 
puha, porózus felületekről sem.  
Óvatosan távolíts el minden látható piszkot vagy szennyeződést, majd tisztítsd meg a 
felületet az anyagának megfelelő tisztítószerrel. Lehetőleg moss ki mindent 
mosógépben a gyártók utasításai alapján. 

 

� Moss ki minden textíliát a gyártó által ajánlott legmagasabb hőfokon.  
Ide tartoznak az ágyneműk, ágybetétek, kéztörlők, fürdőlepedők, konyharuhák és 
takarók. A szennyes kezelése során viselj kesztyűt. 
 

� Tisztítsd meg és fertőtlenítsd a szennyeskosarakat és más tárolókat.  
Fontold meg egyszer használatos vagy gépben mosható bélés használatát. 

 

� Minden takarítás után ürítsd ki a porszívót.  
Fertőtlenítsd a porszívót és más olyan tisztítóberendezéseket, mint a mosogatógép és a 
mosógép. 
 

� Ne felejtsd el ellenőrizni a szerek szavatossági idejét.  
Soha ne keverd a háztartási hipót ammóniával vagy más tisztítószerrel, mert mérgező 
gázok keletkezhetnek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mit kell megtisztítani és fertőtleníteni? 
Takarítani készülsz az új vendég érkezése előtt? Fordíts kiemelt figyelmet ezekre a gyakran megérintett 
felületekre.  
 
Általában: 

● Kilincsek 
● Ventilátorok és 

lámpaláncok 
● Szemetesek és 

szelektív 
hulladékgyűjtők  

● Hajszárítók 
● Vasalódeszkák és 

vasalók  
● Kulcsok 
● Villanykapcsolók  
● Korlátok 
● Távirányítók  
● Asztalok 
● Termosztátok 
● Ablakpárkányok és 

ablakkilincsek 
Konyha:  

● Gépek: kávéfőző, 
tűzhely, gyorsforraló, 
kenyérpirító stb. 

● Szekrényfogantyúk  
● Fűszerek: olaj, só- és 

borsszóró, gyakran 
használt fűszerek és 
tárolók stb.  

● Kemény háttámlás 
székek  

● Mosogatógépben 
nem mosható 
konyhai edények: 
kerámiatálak, 
műanyag 
gyerekétkészlet stb. 

● Mosogatók 
Fürdőszoba: 

● Csapfogantyúk 
● Sampon, balzsam, 

tusfürdő és 
szappanadagoló  

● Zuhanyfüggönyök és 
-ajtók 

● Zuhanyzók és 
fürdőkádak 

● Mosdókagylók 
● Vécécsészék 

Hálószoba: 
● Fogasok és 

poggyásztartók 
● Éjjeliszekrények  

Takarítóberendezések: 
● Mosogatógépek 
● Porszívók 
● Mosógépek, 

szárítógépek 
Gyerektárgyak:  

● Etetőszékek 
● Hordozható 

babaágyak és járókák  
● Játékok 

Egyéb kényelmi 
szolgáltatások:  

● Kerékpárok  
● Könyvek 
● Szörfdeszkák 
● Társasjátékok 

 
*Ez a tartalom az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központnál (CDC) nyilvánosan 
elérhető információkon alapul. Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) 
nem adja aktív ajánlását sem ehhez a tartalomhoz, sem az Airbnb-hez. Az Airbnb nem 
nyilatkozik és nem vállal semmilyen kifejezett vagy vélelmezett jótállást a tartalom teljessége, 
pontossága, megbízhatósága, alkalmassága vagy elérhetősége tekintetében semmilyen célból. 
Ezért szigorúan csak saját felelősségedre hagyatkozhatsz ilyen információkra. 
 


