
Airbnb's udvidede  
rengøringsprotokol
En hurtig startguide 
til processens fem trin



Renhed er 
altafgørende

Tag masken og 
handskerne på. Det er 
tid til at gøre godt rent.

Med vejledning fra førende 
sundheds- og hygiejneeksperter 
har vi udviklet en proces, der 
består af fem trin, for at hjælpe 
dig med at fjerne bakterier og 
rengøre alle dele af din bolig.

Sørg for at have god tid til at 
gøre rent. Vi regner med ca. 45 
minutter for hvert rum. 



Sådan skal du 
bruge den

Denne hurtige startguide giver et visuelt 
overblik over de fem trin, du skal gennemgå for 
at rengøre og fjerne bakterier i din bolig. Den er  
god at have på telefonen. 

Hvis du gerne vil have trinvise vejledninger, 
som du kan udskrive til dig selv og/eller dit 
rengøringspersonale, kan du downloade 
håndbogen. 

https://www.airbnb.com/cleaning/handbook
https://www.airbnb.com/cleaning/handbook


1. Forbered
2. Rengør
3. Fjern bakterier
4. Kontroller
5. Klargør

De fem trin



Trin 1: Forbered
en mere sikker 
rengøring



Trin 1: Forbered

   Vent det anbefalede stykke 
tid, før du går ind i boligen 
(tjek dine lokale retningslinjer)

   Vask hænder i mindst 20 
sekunder med varmt vand og 
sæbe

   Før du går ind, skal du tage 
maske, forklæde, handsker og 
skoovertræk på (anbefales)

   Luft ud ved at åbne vinduer 
og tænde for ventilatorer

   Find det nødvendige 
udstyr såsom støvsugere, 
gulvmopper osv. frem

   Find de nævnte 
rengøringsmidler frem, 
herunder desinfektionsmidler, 
der er godkendt af 
reguleringsagenturer

Men sikkerheden kommer altid først. Gennemlæs 
retningslinjerne for dine kemikalier.

https://www.airbnb.com/help/topic/272/responsible-hosting


Først gør du rent, 
så fjerner du 
bakterier.

Rengøring er, når du fjerner 
snavs og lignende fra 
overflader. For eksempel 
når du bruger en svamp 
med sæbe til at tørre et 
køkkenbord eller komfur af.

Fjernelse af bakterier er, når 
du bruger kemikalier til at 
reducere antallet af bakterier. 
For eksempel når du sprøjter et 
kemisk desinfektionsmiddel på 
overflader, man ofte rører ved, 
f.eks. dørhåndtag.



Trin 2: Rengør
ved at fjerne støv 
og snavs



Trin 2: Rengør

  Tøm alle skraldespande, og 
kom nye skraldeposer i

   Vask alt sengetøj ved den 
højeste temperatur, der 
anbefales

   Vask op, og tøm  
opvaskemaskinen eller vasken

   Fej, vask eller støvsug  
alle gulve 

   Rengør alle hårde overflader 
med vand og sæbe

   Følg producentens 
anvisninger for at fjerne 
pletter fra bløde overflader

Det er svært, men sørg for ikke at røre dit ansigt, når du gør rent.



Trin 3: Fjern bakterier



Trin 3: Fjern bakterier

   Spray eller tør en overflade 
af med et godkendt 
desinfektionsmiddel, når den 
er ren 

   Lad desinfektionsmidlet virke 
i den periode, der er angivet 
på producentens etiket 

   Lad det lufttørre

   Når du bruger vådservietter, 
skal du bruge én vådserviet 
per overflade

Eddike er stærkt, men bakterier er stærkere. Naturlige 
desinfektionsmidler er ikke godkendt af reguleringsagenturer. 



Trin 4: Kontroller
overflader, der 
berøres ofte



Trin 4: Kontroller

   Dobbelttjek, at bakterier er 
blevet fjernet fra overflader, 
der berøres ofte (se listen 
nedenfor)

   Gennemgå retningslinjerne 
rum for rum

 

   Bemærk eventuelle 
vedligeholdelsesproblemer 
som f.eks. pærer, der skal 
udskiftes

   Vær opmærksom på, om 
der skal genopfyldes med 
rengøringsmidler eller 
desinfektionsmidler



Trin 5: Klargør
rummet



Gæster har fortalt os, at de ønsker adgang til rengøringsmidler 
under deres ophold. Overvej at stille en rengøringspakke til 
gæster med rengøringsmidler, du har tillid til, og sørg for, at du 
noterer det på dit opslag. 

Trin 5: Klargør

   Vask hænder, og tag rene 
handsker på, før du fylder op 
med forsyninger, håndklæder  
eller sengetøj til gæster

   Luk døren, desinficer 
dørhåndtaget, og gå ikke ind 
i dette rum igen, når der er 
blevet fjernet bakterier  

   Bortskaf eller vask 
rengøringsartikler og 
beskyttelsesudstyr på sikker 
vis

   Lav en rengøringspakke 
til gæster med ting 
som papirservietter, 
desinfektionsmidler og ekstra  
håndsæbe 

   Udskriv rengøringsoversigten 
til gæster 

   Træd et skridt tilbage, og nyd 
resultatet af dit hårde arbejde 

https://s3.amazonaws.com/assets.airbnb.com/help/cleaning-resources/cleaning_summary/p3_p4/CleaningChecklist_DA-DK.pdf


Du har styr på det.

Overflader, der berøres ofte

•  Dørhåndtag og greb 

•  Kontakter

•  Fjernbetjeninger

•  Borde

•  Ventilatorer

•  Lamper

•  Vindueskarme og 
vindueshåndtag

•  Nøgler og nøglebokse

•  Gelændere

•  Skraldespande og 
affaldssorteringsspande

•  Håndvaske

•  Husholdningsapparater

•  Salt- og peberbøsser 

•  Køkkengrej

•  Stole

•  Toiletter

•  Brusebad og badekar

•  Bruseforhæng og -døre

•  Shampoo, balsam og  
håndsæber

•  Hårtørrer 

•  Din Airbnb-velkomstbog



Du har styr på det.

Sørg for, der er nok af 
disse forsyninger

•  Rengøringsmiddel til forskellige 
overflader

•  Desinfektionsmiddel til 
forskellige overflader

•  Glasrens

•  Blegemiddel

•  Vaskemiddel

•  Pletfjerner

•  Opvaskemiddel

•  Tæpperens

•  Gulvrens

•  Møbel-/træpoleringsmiddel

•  Ovnrens

•  Ovnaffedtningsmiddel

•  Skimmelsvampefjerner (hvis 
nødvendigt)



Denne vejledning er et kort sammendrag af 
håndbogen. Den er ikke udtømmende og er ikke 
beregnet til brug uden at have læst hele håndbogen, 
som indeholder vigtige yderligere oplysninger om 
rengøring, Airbnb's udvidede rengøringsprotokol 
og andre erklæringer fra Airbnb. Tjek dine lokale 
myndigheders retningslinjer, hvis der er nogen. Dette 
omfatter ingen garanti for omfang, effektivitet eller 
andet. Hvis du beslutter dig for at følge protokollen, 
accepterer du, at du måske skal foretage dig yderligere 
for at beskytte dig selv, dine teams og dine gæster, 
og at du eller dine gæster stadig kan komme i kontakt 
med og/eller pådrage jer en overførbar sygdom, 
herunder COVID-19, selv om du følger trinnene i denne 
håndbog. Airbnb er ikke ansvarlig for nogen skader 
eller sygdom, der måtte opstå ved at følge disse 
retningslinjer. 


