
Библиотека с ресурси на Properly 
Включва 

Списък с насоки на Blue Fresh Start



Глобалната платформа за управление на качеството на Properly 
предоставя библиотека от десетки списъци с насоки. Колекцията на 
Properly от контролни списъци с най-добри практики включват 
шаблони за най-добри практики, инструкции и контролни списъци за 
обучение по хигиенна безопасност. Този документ включва набор от 
контролни списъци, предназначени специално да помогнат на 
партньорите на Booking.com, които искат да подобрят своите отзиви 
за чистота:

● Шаблони за най-добри практики на Blue Fresh Start
● Как да: Премахнете мухъл от фуги
● Как да: Тествате и рестартирате WiFi връзката
● Как да: Почиствате бял порцелан
● Обучение за безопасност: Протоколи за дезинфекция

В допълнение към използването на тези шаблони, предоставени на 
партньорите на Booking.com безплатно и с любезното съдействие на 
Booking.com, можете също да се регистрирате в Properly за достъп до 
пълната библиотека от десетки допълнителни полезни контролни 
списъци. Също така можете да използвате мобилното приложение на 
Properly, за да управлявате екипа, отговарящ за чистотата, и да 
гарантирате качеството.
 Партньорите на Booking.com получават ексклузивна отстъпка от 30% 
на:
lets.getproperly.com/bookingcom-stay-listed

Списък с насоки на Properly

https://lets.getproperly.com/bookingcom-stay-listed


За списъка с насоки
Този подробен списък с насоки е специално разработен за места за 
настаняване, които са получили лоши отзиви, свързани с чистотата, или за 
такива, които тепърва започват да посрещат гости. 

Той разглежда въпроси, свързани с чистотата и поддръжката, от които гостите се 
оплакват най-често и които най-лесно биват пренебрегвани. Също така може да 
бъде полезен за всички домакини като средство за напомняне за зоните, които 
се нуждаят от специално внимание. Шестте зони на фокус са:

1. Миризми 
2. Подове 
3. Задължения, които биват лесно забравяни
4. Чаршафи, спално бельо и кърпи
5. Консумативи и основна поддръжка
6. Зони с често докосвани повърхности (баня и кухня), дезинфекция

Елементите, идентифицирани в този списък с насоки, се основават на подробен 
анализ на места за настаняване с отзиви под средното ниво.

Blue Fresh Start: Обобщение
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Обобщение

Миризми: Мухълът, филтрите за съдомиялни машини, изхвърлянето 
на боклук, вътрешността на хладилника, кофите за боклук или 
недостатъчно доброто премахване на прах създават миризми
Подове: Основното почистване на пода, редовното почистване на 
килимите и премахването на петна по тапицерията са от съществено 
значение 
Лесно пренебрегвани зони: задната част на тоалетната, под леглото, 
долната част на тоалетната чиния, вътрешността на фурната и 
микровълновата печка, други уреди и паяжини в ъглите
Чисти чаршафи, спално бельо и кърпи 
Консумативи и основна поддръжка: WiFi връзка, лампи, тоалетна 
хартия, течност за миене на съдове, шампоан, сапун и др.
Обърнете специално внимание на почистването и дезинфекцията на 
всички зони с често докосвани повърхности и по-специално на 
банята и кухнята

Blue Fresh Start: Обобщение



Миризми: Мухъл

Мухълът често започва от банята; проверете завесите на душа, 
скритите зони около мивката и тоалетната, стените и пода, както и 
ваната и душа

В другите стаи проверете тапицерията, задната част на мебелите, 
первазите, растенията в саксии, климатичните и отоплителните 
отвори, килимите и вътрешността на хладилника и уплътненията

В случай на открит мухъл. Използвайте нашия списъчен наръчник 
– КАК ДА: ПРЕМАХНЕТЕ МУХЪЛ ОТ ПОРЦЕЛАН

Blue Fresh Start: Подробности
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Миризми: Прах

● Почистване на прах от горе надолу

● Използвайте влажна кърпа за твърди повърхности

● Не забравяйте трудно достъпните зони, като лампи и осветителни 
тела, щори, вентилатори, рамки на картини, врати, прозорци и 
первази, електроника, ъгли на тавана (паяжини!), както и под 
мебели и легла.

Blue Fresh Start: Подробности
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Миризми: Други

● Почиствайте филтъра на съдомиялната машина поне веднъж 
месечно. 

Редовно неутрализирайте миризмите при изхвърляне на боклука с 
кубчета лед и резенчета лимон. 

Кофи за боклук

Изпразвайте и почиствайте всички кофи за боклук 

Blue Fresh Start: Подробности
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Подове

● Почистване на пода

● Почиствайте добре с прахосмукачка всички мокети и тапицерии; 
почиствайте с пара поне на всеки 12 месеца

● Третирайте поотделно всички петна с бял оцет и вода и 
неутрализирайте миризмите със сода за хляб (оставете да действа 
до 2 дни, след това почистете с прахосмукачка)

Blue Fresh Start: Подробности
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Често пренебрегвани зони: Кухня

● Проверете и почистете вътрешната част на фурната

● Проверете и почистете вътрешната част на микровълновата печка 

● Проверете малките уреди, като тостери за хляб

● Почистете печката, включително решетки и тигани. 

Blue Fresh Start: Подробности
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Често пренебрегвани зони: Други

● Проверете за прах под всяко легло и други мебели и оставени 
предмети

Проверете за паяжини

Проверете и почистете с прахосмукачка пролуки в мебелите

Blue Fresh Start: Подробности
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Чаршафи, спално бельо и кърпи

● За предпочитане използвайте само бяло спално бельо и чаршафи 
и ги перете при възможно най-високата температура; осигурете 
тъмни кърпи за грим

Проверете всичко за петна, преди да го поставите

Внимателно проверете за косми, особено по рамката на леглото 

Blue Fresh Start: Подробности
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Консумативи и основна поддръжка:

● Проверете и заредете отново всички консумативи, включително 
тоалетна хартия, шампоан, сапун и др.

● Уверете се, че всички лампи работят; уверете се, че всички 
дистанционни управления са там, където трябва; проверете за 
сешоари; осигурете функционирането на интелигентните ключалки  

● Уверете се, че WiFi връзката работи и направете тест за скорост; 
уверете се, че сте свързани към WiFi мрежата. Използвайте нашия 
списъчен наръчник – КАК ДА: Списък с насоки за Тестване и 
рестартиране на WiFi връзката

Проверете звуковите детектори за дим; винаги сменяйте батериите 
по график
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Blue Fresh Start: Подробности



Дезинфекциране на зони с често докосвани 
повърхности

След като почистването приключи, дезинфекцирайте зоните с 
често докосвани повърхности. Използвайте нашия списък с насоки: 
БЕЗОПАСНОСТ: ПРОТОКОЛИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Обърнете специално внимание на неръждаема стомана и твърди 
пластмасови повърхности, като уреди, ключове за осветление и 
дистанционни управления
Дезинфекцирайте всички кухненски повърхности, където се 
приготвя храна; използвайте отделни парцали, за да избегнете 
разнасянето на замърсяване
Дезинфекцирайте зоните с често докосвани повърхности в банята, 
включително тоалетната чиния
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Blue Fresh Start: Подробности



За списъка с насоки
Този учебен модул ще ви научи как да премахнете мухъла от плочките за баня.

Стъпки

Напръскайте домакински почистващ препарат върху зоната

Изтъркайте, докато не премахнете видимия мухъл

Избършете мръсотията и поставете кърпите в торба за боклук

Повторете, ако е необходимо, докато мухълът бъде отстранен

Напръскайте разтвор с оцет върху зоната

Оставете разтвора да престои около 1 час
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Как да: Премахнете мухъл от фуги



Стъпки (продължение)

Избършете разтвора от оцет и поставете кърпите в торба за боклук

Подсушете цялата зона

Не използвайте вентилатор, тъй като това може да разпространи спори 
на плесени

След като плочката изсъхне, използвайте прахосмукачка HEPA върху 
нея

Веднага след като приключите, поставете торбата от прахосмукачката 
в торба за боклук
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Как да: Премахнете мухъл от фуги
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Как да: Тествате и рестартирате WiFi връзката

За списъка с насоки

Бързият и надежден WiFi е от съществено значение за гостите. Този 
списък с насоки предоставя подробни инструкции за тестване и 
възстановяване на WiFi връзката.

Проверете скоростта на WiFi връзката
Свържете се с WiFi мрежата на мястото за настаняване

Отворете интернет браузър и отидете на  www.speedtest.net

Следвайте указанията, за да направите тест за скоростта за 
качване и изтегляне. Скоростта на качване трябва да бъде 25 
Mbps или по-висока.

http://www.speedtest.net/
http://www.speedtest.net
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Как да: Тествате и рестартирате WiFi връзката

Рестартиране на WiFi връзката

Ако WiFi връзката не работи, рестартирайте модема и безжичния рутер

Изключете безжичния рутер и модема от източника на захранване

Изчакайте поне една минута

Включете отново вашия безжичен рутер и модем към източника на 
захранване

От вашето устройство се свържете отново с WiFi мрежата ви
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Проверете дали WiFi сигналът е блокиран

● Поставете рутера си на централно място и се уверете, че сте 
възможно най-близо до рутера

● Уверете се, че няма препятствия, покриващи вашия рутер

● Дебелите стени също могат да намалят WiFi сигнала и да ви попречат 
да се свържете с WiFi мрежата

Как да: Тествате и рестартирате WiFi връзката
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Проверете дали WiFi сигналът е блокиран

Поставете рутера си на централно място и се уверете, че сте 
възможно най-близо до рутера

Уверете се, че няма препятствия, покриващи вашия рутер

Дебелите стени също могат да намалят WiFi сигнала и да ви попречат 
да се свържете с WiFi мрежата

Проверете всяко устройство, което може да попречи на вашия WiFi 
сигнал, като: вашия безжичен телефон, микровълнова фурна и 
Bluetooth високоговорител

Опитайте се временно да изключите тези устройства и да се свържете 
отново с WiFi мрежата

Как да: Тествате и рестартирате WiFi връзката
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Как да: Почиствате бял порцелан
За списъка с насоки
Този списък с насоки предоставя подробни инструкции за почистване на бял 
порцелан.

Стъпки
Избършете мивката с мокра кърпа, докато стане леко влажна

Поръсете сода за хляб в мивката

Поръсете няколко капки водороден пероксид върху содата за хляб

Изтъркайте с помощта на гъба или четка

Измийте, докато разтворът изтече в канализацията



© Properly, Inc. за Booking.com

Безопасност: Протоколи за дезинфекция

За списъка с насоки
Този учебен модул предоставя информация за това как да дезинфекцирате 
различни повърхности.

Дезинфекция на твърди повърхности

● Накиснете старателно чиста кърпа за почистване в препарат.

● Започнете да избърсвате повърхностите систематично, като се 
уверите, че повърхността е напълно мокра.

● Изчакайте необходимото време за „престояване“ (по етикет на 
продукта).
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Безопасност: Протоколи за дезинфекция

Дезинфекция на меки повърхности

Използвайте безопасен на цвят дезинфекциращ спрей, за да 
дезинфекцирате меки повърхности, като мебели, ръбове на завеси и 
декоративни възглавници.

Зони с често докосвани повърхности

Дезинфекцирайте зони с често докосвани повърхности, като ключове 
за осветление, дръжки на вратите, ключове, съоръжения.
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Безопасност: Протоколи за дезинфекция

Дезинфекция на електроника и тъчпад

Дезинфекцирайте телефони и електроника с тъчпад с почистваща 
кърпа, навлажнена със сапун и вода, дезинфекциращ спрей или 
дезинфекциращи кърпички

Внимавайте да не намокрите електрониката. Не позволявайте 
течността да попадне в портовете за зареждане или свързване

За електроника с отвори, като дистанционни управления, 
използвайте върха на клечки за уши, напоен с дезинфектант или 
увит в дезинфектант.
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Безопасност: Протоколи за дезинфекция

Дезинфекция на кухненски съдове
● Всички съдове за хранене, стъклени предмети, прибори и съдове за 

готвене трябва да се дезинфекцират в миялната машина, включително 
и чистите предмети от шкафовете, тъй като гостите може да са ги 
докоснали и заразили.

Дезинфекция на спално бельо и кърпи: Инструкции
● Носете ръкавици преди работа с мръсно спално бельо.

● Не разклащайте мръсно пране.

● Никога не докосвайте с тялото си мръсно спално бельо, когато го 
носите.

● Внимателно навийте мръсното спално бельо.
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Безопасност: Протоколи за дезинфекция

Дезинфекция на спално бельо и кърпи: Инструкции

● Поставете спалното бельо в непропусклив съд.

● Не препълвайте торбите за пране за многократна употреба.

● Завържете торбите за пране за многократна употреба, за да ги 
пренесете.
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Безопасност: Протоколи за дезинфекция

Дезинфекция на спално бельо и кърпи: Пране

Когато е възможно, използвайте предназначени за търговска 
употреба перални съоръжения, за да достигнете температура на 
водата, необходима за унищожаване на микробите.

Ако нямате достъп до предназначени за търговска употреба перални 
съоръжения, хигиенизирайте спалното бельо, като използвате 
безопасна за цвета белина или кислородно избелващо средство.

Използвайте настройката за дезинфекция на сушилнята.

Трябва да се внимава да не се препълват машините. Не 
използвайте кърпички при сушене на прането.


