
 

Retningslinjer for rengøring til 
forebyggelse af spredning af 
COVID-19 
 
Vi har lavet følgende tjekliste til rengøring baseret på anbefalinger fra CDC 
(Center for Disease Control and Prevention). Behold en kopi, som du kan tjekke 
under rengøringen, eller giv en kopi til din rengøringshjælp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Din tjekliste til rengøring 
 

� Luft ud i rummene, før du gør rent.  
Lad frisk luft cirkulere i mindst 20 minutter. Lad om muligt alle vinduer stå åbne under 
hele rengøringen.  
 

� Vask hænderne grundigt før og efter hver rengøring.  
Brug vand og sæbe, og skrub i mindst 20 sekunder. Hvis det ikke er muligt, skal du bruge 
et hånddesinfektionsmiddel med mindst 60 % alkohol.  

 

� Brug engangshandsker, når du gør rent.  
Du bør smide handskerne ud efter hver rengøring. Sørg for at vaske hænder 
umiddelbart efter, handskerne er taget af. 

 

� Fyld op med papirservietter, desinfektionsservietter og andre 
engangsrengøringsmidler.  
Hvis du foretrækker at rengøre med genanvendelige produkter, skal du maskinvaske 
dem ved den højeste varmeindstilling, materialet kan tåle. 

 

� Rengør, og desinficer derefter.  
Rengøring er, når du bruger sæbe eller rengøringsmiddel og vand til at fjerne snavs, 
bakterier og urenheder. Desinficering refererer til brugen af kemikalier som blegemiddel 
eller alkohol til at dræbe bakterier. Det er bedst at gøre begge dele for at reducere 
spredningen af smitte. 
 

� Brug det rigtige desinfektionsmiddel.  
Fortyndede blegemidler til husholdningsbrug, rengøringsmidler med mindst 70 % 
alkohol og de fleste almindelige desinfektionsmidler , der er godkendt af Miljøstyrelsen, 
menes at være effektive mod coronavirus.  

 
 



� Fokuser på overflader, der ofte berøres.  
Lyskontakter, dørhåndtag, fjernbetjeninger og vandhaner er blot nogle få af de områder, 
du skal desinficere. (Tjek vores liste med ofte berørte overflader på side 2.) 

 

� Glem ikke sofaer, tæpper, gardiner og andre bløde, porøse overflader.  
Fjern forsigtigt synligt snavs eller skidt, og brug derefter det rengøringsmiddel, der 
passer til materialet. Maskinvask om muligt genstande i overensstemmelse med 
producentens vejledning. 

 

� Vask alt sengetøj ved den højeste varme, som anbefales af producenten.  
Det omfatter sengetøj, madrasbetræk, hånd- og badehåndklæder, viskestykker og 
tæpper. Brug handsker, når du rører ved snavset vasketøj. 
 

� Rengør og desinficer vasketøjskurve og kurve.  
Overvej at bruge foring, der enten er til engangsbrug eller kan maskinvaskes. 

 

� Tøm støvsugeren efter hver rengøring.  
Desinficer støvsugeren og andre rengøringsapparater som opvaskemaskine og 
vaskemaskine. 
 

� Husk at tjekke udløbsdatoerne på dine forsyninger.  
Og bland aldrig blegemiddel til husholdningsbrug med ammoniak eller andre 
rengøringsmidler. Det kan frigive giftige gasser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Det skal rengøres og desinficeres 
Gør du din bolig ren til en ny gæst? Vær opmærksom på disse overflader, der ofte 
berøres.  
 
Generelt: 

● Dørhåndtag 
● Ventilatorer og 

lampekæder 
● Affaldsspande  
● Hårtørrere 
● Strygebrætter og 

strygejern  
● Nøgler 
● Lyskontakter  
● Gelændere 
● Fjernbetjeninger  
● Bordplader 
● Termostater 
● Vindueskarme og 

vindueshåndtag 
Køkken:  

● Apparater: 
kaffemaskine, ovn, 
trykkoger, brødrister 
osv. 

● Skabshåndtag og 
greb  

● Krydderier: olie, salt- 
og peberbøsser, ofte 
anvendte krydderier 
og beholdere osv.  

● Stole med ryglæn  
● Køkkenartikler, der 

ikke tåler 
opvaskemaskine: 
keramiske skåle, 
plastikservice til børn 
osv. 

● Håndvaske 
Badeværelse: 

● Vandhaner 
● Shampoo, balsam, 

bodyshampoo og 
sæbebeholdere  

● Bruseforhæng og 
låger 

● Brusebad og badekar 

● Håndvaske 
● Toiletter 

Soveværelse 
● Bøjler og 

bagagehylder 
● Sengeborde  

Rengøringsapparater: 
● Opvaskemaskiner 
● Støvsugere 
● Vaskemaskiner/tørre

tumblere 
Børneartikler:  

● Høje stole 
● Bærbare vugger og 

kravlegårde  
● Legetøj 

Andre faciliteter:  
● Cykler  
● Bøger 
● Surfbrætter 
● Brætspil 

 
*Dette indhold er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger fra CDC. CDC anbefaler ikke 
dette indhold eller Airbnb. Airbnb fremsætter ingen erklæringer eller garantier af nogen art, 
udtrykkeligt eller underforstået, om fuldstændighed, nøjagtighed, pålidelighed, egnethed eller 
tilgængelighed, hvad angår dette indhold, der leveres til ethvert formål. Enhver lid, du sætter til 
sådanne oplysninger, sker derfor udelukkende på eget ansvar. 
 
 


