
Aqui estão algumas dicas e melhores práticas sobre 
como preparar o seu espaço para os hóspedes

Todos os cômodos: 

• Todas as superfícies visíveis estão limpas  
e sem poeira ou sujeira

• Os tapetes foram aspirados

• Os pisos foram varridos e encerados

• Os móveis foram aspirados  
(mesmo sob as almofadas)

• As latas de lixo estão vazias e limpas

• As janelas estão limpas por dentro  
e por fora

• As máquinas de lavar roupa estão vazias  
e os filtros de fiapos foram limpos

• Os itens de segurança estão presentes e  
funcionando, incluindo:

 � Alarme de fumaça

 � Detector de monóxido de carbono

 � Extintor de incêndio

 � Kit de primeiros socorros

Quartos:

• Todas as camas foram arrumadas com 
lençóis limpos

• Todas as camas têm pelo menos um 
travesseiro para cada hóspede

• Os itens pessoais estão guardados e não 
estão visíveis

• Os hóspedes têm um lugar para colocar 
malas, roupas ou outros itens

Cozinha: 

• As pias estão limpas e sem restos  
de comida

• O fogão, a bancada e as paredes  
foram limpos

• O micro-ondas, o forno e a geladeira estão 
limpos por dentro e por fora

• Os pratos, copos e utensílios de cozinha 
estão limpos e foram guardados

• Todos os panos de prato foram lavados

• Outros itens de cozinha estão disponíveis 
para o uso dos hóspedes, incluindo:

 � Panelas, pratos e utensílios

 � Copos e canecas

 � Cafeteira, café ou chá

 � Sal, pimenta e óleo de cozinha

 � Toalhas de papel, detergente de louça  
e esponjas

Banheiros: 

• Chuveiros, banheiras, lavatórios, paredes, 
sanitários, espelhos e pias estão  
limpos e higienizados

• Não há espuma de sabão nas prateleiras e 
suportes do box do chuveiro

• Todas as toalhas foram lavadas

• Outros itens de banheiro estão disponíveis 
para o uso dos hóspedes, incluindo:

 � Sabonete

 � Xampu

 � Condicionador

 � Secador de cabelo

Seu anúncio do Airbnb está 
pronto?


