Rengöringsriktlinjer för att
förhindra spridning av COVID-19
Vi har skapat följande checklista för rengöring baserat på rekommendationer från
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Behåll en kopia att rådfråga vid
rengöring, eller ge en till din städpersonal.

Din checklista för städning
Vädra alla rum innan du städar.
Låt frisk luft cirkulera i minst 20 minuter. Lämna om möjligt alla fönster öppna under
hela rengöringsprocessen.

Tvätta händerna noggrant före och efter varje rengöring.
Använd tvål och vatten, och skrubba i minst 20 sekunder. Om detta inte är möjligt kan
du använda en handsprit med minst 60 % alkohol.

Använd engångshandskar under rengöringen.
Handskarna ska kastas efter varje rengöring. Se till att tvätta händerna omedelbart efter
att handskarna har tagits av.

Fyll på pappershanddukar, desinfektionsservetter och andra
engångsrengöringsmedel.
Om du föredrar att rengöra med återanvändbara produkter bör du maskintvätta dem
med den högsta värmeinställningen som är lämplig för materialet.

Rengör först, desinficera efter.
Rengöring är när du använder tvål eller rengöringsmedel och vatten för att avlägsna
smuts, mikrober och orenheter. Med desinfektion avses användning av kemikalier som
blekmedel eller alkohol för att döda bakterier och virus. Att göra båda är det bästa
sättet att minska infektionsspridning.

Använd rätt desinfektionsmedel.
Utspätt blekmedel för hushållsbruk, rengöringsprodukter med minst 70 % alkohol och
de flesta vanliga desinfektionsmedel som godkänts av Environmental Protection Agency
(miljöskyddsmyndigheten) anses vara effektiva mot coronaviruset.

Fokusera på ofta vidrörda ytor.
Lampknappar, dörrhandtag, fjärrkontroller och kranar är bara några av de områden du
behöver desinficera. (Kolla in vår lista över ofta vidrörda ytor på sidan 2.)

Glöm inte bort soffor, mattor, draperier och andra mjuka, porösa ytor.
Ta försiktigt bort eventuell synlig smuts eller synligt kladd och använd sedan lämpligt
rengöringsmedel för materialet. Om möjligt, maskintvätta enligt tillverkarens
anvisningar.

Tvätta alla sängkläder med den högsta värmeinställning som
rekommenderas av tillverkaren.
Det inkluderar lakan, madrasskydd, handdukar och badhanddukar, kökshanddukar och
filtar. Använd handskar vid hantering av smutstvätt.

Rengör och desinficera tvättkorgar.
Överväg att använda ett engångsfoder eller ett foder som är maskintvättbart.

Töm dammsugaren efter varje städning.
Desinficera dammsugaren, samt andra rengöringsapparater som diskmaskinen och
tvättmaskinen.

Kom ihåg att kontrollera utgångsdatumet på dina förnödenheter.
Blanda aldrig blekmedel för hushållsbruk med ammoniak eller andra
rengöringslösningar – det kan frigöra giftiga gaser.

Vad du måste rengöra och desinficera
Ska du städa ditt boende för en ny gäst? Var särskilt uppmärksam på dessa ofta
vidrörda ytor.
Allmänt:
●
●
●
●
●
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●
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●
●

Dörrhandtag
Fläktar och
lampkedjor
Sophinkar och
återvinningskärl
Hårfönar
Strykbrädor och
strykjärn
Nycklar
Lampknappar
Räcken
Fjärrkontroller
Bordsskivor
Termostater
Fönsterbrädor och
fönsterhandtag

●
●

●
●

●

Badrum:
●
●

Kök:
●

Apparater:
kaffebryggare, ugn,
tryckkokare,
brödrost, osv.

Skåp- och lådhandtag
Kryddor: olja, saltoch pepparkvarnar,
vanliga kryddor och
behållare, osv.
Köksstolar
Köksartiklar som inte
tål diskmaskin:
keramiska skålar,
plastartiklar för barn,
osv.
Diskhoar

●
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Kranhandtag
Behållare för
schampo, hårbalsam,
duschtvål och
handtvål
Duschdraperier och
dörrar
Duschar och badkar
Handfat
Toalettstolar

Sovrum:
●
●

Galgar och
bagageställ
Nattduksbord

Rengöringsapparater:
●
●
●

Diskmaskiner
Dammsugare
Tvättmaskiner/torktu
mlare

Barnsaker:
●
●
●

Barnstolar
Portabla spjälsängar
och lekhagar
Leksaker

Andra bekvämligheter:
●
●
●
●

Cyklar
Böcker
Surfbrädor
Brädspel

*Detta innehåll baseras på offentligt tillgänglig information från CDC. CDC stödjer varken detta
innehåll eller Airbnb. Airbnb lämnar inga påståenden eller garantier av något slag, uttryckliga
eller underförstådda, angående fullständighet, noggrannhet, tillförlitlighet, lämplighet eller
tillgänglighet avseende detta innehåll som tillhandahålls för alla syften. All tillförlitlighet till
sådan information sker därför helt och hållet på egen risk.

