
Vylepšený úklidový  
protokol Airbnb
Stručný návod v pěti 
krocích



Čistota na 
prvním místě

Nasaďte si roušku 
a rukavice. Je čas 
zavázat se k udržování 
čistoty.

Za pomoci předních odborníků 
na zdraví a hygienu jsme vyvinuli 
postup v pěti krocích, který vám 
pomůže uklidit a vydezinfikovat 
každý kout vašeho ubytování.

Nezapomeňte si na úklid vyhradit 
dostatek času – přibližně 
45 minut na každou místnost. 



Jak jej používat

Tento stručný návod obsahuje vizuální přehled 
pěti kroků úklidu a dezinfekce ubytování. Je 
to skvělá pomůcka, kterou si můžete uložit do 
telefonu. 

Pokud by se vám hodily podrobné pokyny, které 
lze vytisknout pro vlastní potřebu a/nebo pro 
váš úklidový tým, stáhněte si příručku. 

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


1. Příprava
2. Čištění
3. Dezinfekce
4. Kontrola
5. Doplnění nezbytností

Pět kroků



Krok 1: Příprava
pro bezpečnější 
úklid



Krok 1: Příprava

   Než vstoupíte do ubytování, 
vyčkejte doporučenou 
dobu (zkontrolujte si místní 
příručku)

   Ruce si myjte po dobu 
nejméně 20 sekund pomocí 
mýdla a teplé vody

   Než vstoupíte, nasaďte si 
roušku, zástěru, rukavice 
a návleky na boty 
(doporučeno)

   Otevřete okna a případně 
zapněte ventilátory, abyste 
vyvětrali

   Připravte si veškeré potřebné 
pomůcky, jako je vysavač, 
mop atd. 

   Připravte si čisticí prostředky 
ze seznamu, včetně 
dezinfekčních prostředků, 
které byly schváleny 
regulačními agenturami

Ale nejprve bezpečnost. Projděte si návody k použití chemikálií, 
které používáte.

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


Nejprve čistěte, 
poté dezinfikujte

Čištění je odstranění bakterií 
a špíny z povrchů. Například 
utření kuchyňské linky nebo 
sporáku houbičkou s mýdlem.

Dezinfekce je použití chemikálií 
ke snížení počtu bakterií. 
Např. nastříkání chemického 
dezinfekčního prostředku na 
povrchy, kterých se lidé často 
dotýkají, jako jsou kliky dveří.



Krok 2: Čištění
prachu a nečistot



Krok 2: Čištění

   Vyprázdněte všechny 
odpadkové koše a vložte do 
nich nové pytle

   Vyperte veškeré prádlo na 
nejvyšší doporučenou teplotu

   Umyjte všechno nádobí 
a vyprázdněte myčku nádobí 
nebo dřez

   Utřete prach, zameťte nebo 
vysajte všechny podlahy 

   Všechny tvrdé povrchy 
očistěte vodou a mýdlem

   Při čistění měkkých povrchů 
postupujte podle pokynů 
výrobce

Nebude to snadné, ale během úklidu se nedotýkejte obličeje.



Krok 3: Dezinfekce
prachu a nečistot



Krok 3: Dezinfekce

   Jakmile je povrch čistý, 
nastříkejte jej nebo jej otřete 
schváleným dezinfekčním 
prostředkem 

   Nechejte dezinfekční 
prostředek působit po dobu 
uvedenou na štítku produktu 

   Nechejte povrch uschnout

   Pokud používáte ubrousky, 
používejte vždy jeden 
ubrousek na jeden povrch

Ocet je silný, ale bakterie jsou silnější. Regulační agentury 
neschvalují přírodní dezinfekční prostředky. 



Krok 4: Kontrola
povrchů, kterých 
se lidé často 
dotýkají



Krok 4: Kontrola

   Zkontrolujte, zda byly 
povrchy, kterých se lidé často 
dotýkají, vydezinfikovány (viz 
níže uvedený seznam)

   Projděte si pokyny podle 
jednotlivých místností 

   Během údržby si všímejte 
možných problémů, jako jsou 
třeba rozbité žárovky

   Všímejte si veškerých 
čisticích nebo dezinfekčních 
prostředků, které je třeba 
doplnit



Krok č. 5: Důkladná 
příprava ubytování
místnost



Hosté nám prozradili, že chtějí mít během pobytu přístup 
k čisticím prostředkům. Zvažte, zda hostům nepřipravit balíček 
s čisticími prostředky, kterým důvěřujete, a nezapomeňte to 
uvést v popisu nabídky. 

Krok č. 5: Důkladná 
příprava ubytování

   Před doplněním potřeb pro 
hosty, ručníků nebo povlečení 
si umyjte ruce a nasaďte si 
rukavice

  Zavřete dveře, vydezinfikujte 
kliku a po dokončení 
dezinfekce do místnosti 
znovu nevstupujte  

   Čisticí prostředky a ochranné 
pomůcky bezpečně 
zlikvidujte nebo umyjte

   Připravte pro hosty balíček 
s čisticími prostředky, 
jako jsou papírové utěrky, 
dezinfekční prostředky a  
mýdlo na ruce navíc 

   Vytiskněte souhrn úklidových 
postupů a nechte jej 
v ubytování pro hosty 

   Oddychněte si a obdivujte 
svou dobře vykonanou práci 

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


Spolu to zvládneme.

Povrchy, kterých se lidé 
často dotýkají

•  Kliky a úchytky 

•  Vypínače světel

•  Dálkové ovladače

•  Stoly

•  Ventilátory

•  Lampičky

•  Okenní parapety a kliky

•  Klíče a schránky

•  Zábradlí

•  Koše na odpadky a recyklaci

•  Dřezy

•  Spotřebiče

•  Slánky a pepřenky 

•  Nádobí

•  Židle

•  Toalety

•  Sprchy a vany

•  Sprchové závěsy a stěny ve 
sprše

•  Šampon, kondicionéry a  
mýdla na ruce

•  Fén 

•  Uvítací brožura Airbnb



Spolu to zvládneme.

Nakupte tyto zásoby

•  Čisticí prostředek na různé 
povrchy

•  Dezinfekční prostředek na různé 
povrchy

•  Čisticí prostředek na sklo

•  Bělidlo

•  Prací prášek

•  Odstraňovač skvrn na prádlo

•  Prostředek na mytí nádobí

•  Čisticí prostředek na koberce

•  Čisticí prostředek na podlahy

•  Leštěnka na nábytek/dřevo

•  Čisticí prostředek na troubu

• Odmašťovač na troubu

• Odstraňovač plísní (v případě 
potřeby)



Tento návod je jednoduchým shrnutím příručky. Není 
podrobný a není určen k použití bez předchozího 
přečtení celé příručky, která obsahuje důležité 
doplňující informace o úklidu, vylepšeném úklidovém 
protokolu Airbnb a další informace od Airbnb. Pokud 
místní úřady vydaly nějaké pokyny související s tímto 
tématem, projděte si je. Nezaručujeme, že informace 
uvedené v tomto návodu jsou úplné, efektivní nebo 
jinak účinné. Pokud se protokol rozhodnete dodržovat, 
berete na vědomí, že možná budete muset podniknout 
další kroky k ochraně sebe, svých týmů a hostů a že 
vy nebo vaši hosté stále můžete přijít do styku s a/
nebo se nakazit přenosnou nemocí, včetně COVID-19, 
a to i v případě, že budete postupovat podle pokynů 
uvedených v této příručce. Airbnb neodpovídá za 
žádná zranění ani nemoci vyplývající z dodržování 
těchto pokynů. 


