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Światowa platforma do zarządzania jakością Properly zapewnia 
biblioteki z mnóstwem list kontrolnych. Zbiór list kontrolnych 
najlepszych praktyk Properly zawiera szablony z procesami 
dotyczącymi najlepszych praktyk, poradniki, a także listy kontrolne 
dotyczące szkoleń w zakresie higieny i bezpieczeństwa. Ten pakiet 
do pobrania zawiera wybrane listy kontrolne zaprojektowane tak, 
aby pomóc partnerom Booking.com poprawić oceny za czystość.

● Szablon Blue Fresh Start dotyczący najlepszych praktyk
● Poradnik: jak usunąć pleśń z fugi
● Poradnik: jak przetestować i zrestartować sieć WiFi
● Poradnik: jak czyścić białą porcelanę
● Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa: protokoły dezynfekcji

Poza tymi szablonami, które bezpłatnie udostępniliśmy partnerom 
Booking.com dzięki uprzejmości Booking.com, zapraszamy 
również do założenia konta w Properly, gdzie otrzymasz dostęp do 
pełnej biblioteki z dziesiątkami innych przydatnych list kontrolnych, 
a także do korzystania z aplikacji Properly, aby zarządzać swoim 
zespołem sprzątającym i zapewnić wysoką jakość. Partnerzy 
Booking.com otrzymują ekskluzywną zniżkę 30% pod adresem:
lets.getproperly.com/bookingcom-stay-listed

Biblioteka list kontrolnych Properly

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


Opis listy kontrolnej
Ta szczegółowa lista kontrolna została opracowana specjalnie z myślą o 
obiektach, które otrzymały niską ocenę za czystość oraz obiektach, które 
dopiero rozpoczynają swoją przygodę z przyjmowaniem gości. 

Odnosi się ona do problemów związanych z czystością i utrzymaniem obiektu, 
na które goście najczęściej narzekają i które łatwo przeoczyć. Lista może być 
też przydatna dla wszystkich gospodarzy, jako przypomnienie obszarów, które 
wymagają większej uwagi. Sześć obszarów, na których się skupimy to:

1. Zapachy 
2. Podłogi 
3. Zadania, o których łatwo zapomnieć
4. Pościel i ręczniki
5. Przedmiotu zużywające się i podstawowa konserwacja
6. Często dotykane miejsca (np. w łazience i w kuchni) i dezynfekcja

Punkty wymienione w tej liście opracowano na podstawie szczegółowej 
analizy w obiektach, których ocena za czystość jest poniżej średniej.

Blue Fresh Start: podsumowanie
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Podsumowanie

● Zapachy: pleśń, filtry do zmywarek, wyrzucanie śmieci, wnętrze lodówki, kosze na 
śmieci oraz zbyt rzadkie odkurzanie mogą powodować nieprzyjemne zapachy

● Podłogi: dokładne mycie podłogi, regularne czyszczenie dywanów i usuwanie 
plam z tapicerki to podstawa 

● Obszary, o których łatwo zapomnieć: tylna część sedesu, przestrzeń pod łóżkiem, 
spodnia część deski klozetowej, wnętrze piekarnika i kuchenki mikrofalowej oraz 
innych sprzętów, a także pajęczyny w narożnikach

● Świeża i czysta pościel i ręczniki 

● Uzupełnianie zapasów i podstawowa konserwacja: router, lampy, papier 
toaletowy, płyn do zmywarek, szampon, mydło itd.

● Szczególną uwagę zwracaj na mycie i dezynfekcję wszystkich często dotykanych 
miejsc, szczególnie w łazience i w kuchni

Blue Fresh Start: podsumowanie



Zapachy: pleśń

● Pleśń często pojawia się najpierw w łazience: sprawdź zasłony 
prysznicowe, ukryte miejsca w okolicy umywalki i sedesu, ściany i 
podłogę, a także wannę i kabinę prysznicową

● W innych pomieszczeniach zwróć uwagę na tapicerkę, miejsca za 
meblami, parapety, rośliny doniczkowe, klimatyzację i kanały 
wentylacyjne, dywany oraz wnętrze i uszczelnienie lodówki

● Jeśli znajdziesz pleśń skorzystaj z naszego PORADNIKA: Lista kontrolna 
USUWANIE PLEŚNI Z PORCELANY

Blue Fresh Start: szczegóły
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Zapachy: kurz

● Zmiataj kurze od góry do dołu

● W przypadku twardych powierzchni korzystaj z wilgotnej szmatki 

● Nie zapominaj o trudno dostępnych miejscach, jak lampy i abażury, 
zasłony, wiatraki, górne części ramek ze zdjęciami, drzwi, okna i listwy 
przypodłogowe, urządzenia elektroniczne, narożniki sufitowe 
(pajęczyny!), a także miejsca pod łóżkiem i meblami

Blue Fresh Start: szczegóły
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Zapachy: inne

● Czyść filtr w zmywarce przynajmniej raz w miesiącu 

● Możesz nieco ograniczyć nieprzyjemny zapach w śmietniku za pomocą 
kostek lodu i kawałków cytryny 

● Kosze na śmieci

● Opróżniaj i myj wszystkie kosze na śmieci 

Blue Fresh Start: szczegóły
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Podłogi

● Myj mopem

● Dokładnie odkurzaj wszystkie dywany i tapicerkę; pierz je przynajmniej 
raz na rok

● Usuwaj plamy za pomocą wody z octem i neutralizuj zapachy przy 
użyciu sody oczyszczonej (zostaw ją na 2 dni, a następnie odkurz)

Blue Fresh Start: szczegóły
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Co łatwo przeoczyć: kuchnia

● Sprawdź i umyj wnętrze piekarnika 

● Sprawdź i umyj wnętrze kuchenki mikrofalowej 

● Sprawdź mniejsze urządzenia, np. toster (okruchy chleba)

● Umyj kuchenkę z uwzględnieniem kratki i palników 

Blue Fresh Start: szczegóły
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Co łatwo przeoczyć: inne

● Sprawdź pod każdym łóżkiem i innymi meblami, czy nie ma tam kurzu 
lub pozostawionych przedmiotów

● Sprawdź, czy pod sufitem nie ma pajęczyn

● Sprawdź i odkurz szczeliny w meblach

Blue Fresh Start: szczegóły
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Pościel i ręczniki

● Najlepiej korzystać tylko z białej pościeli i prać ją w najwyższej możliwej 
temperaturze. Zapewnij też ciemne poszewki

● Zanim umieścisz jakikolwiek przedmiot w pokoju, upewnij się, że nie 
jest poplamiony 

● Starannie sprawdź, czy na pościeli i w łóżku nie ma włosów, szczególnie 
na podgłówku 

Blue Fresh Start: szczegóły
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Uzupełnianie zapasów i podstawowe elementy do 
sprawdzenia

● Sprawdź i uzupełnij brakujące elementy, w tym papier toaletowy, 
szampon, mydło itd.

● Upewnij się, że światła działają, umieść wszelkie piloty tam, gdzie ich 
miejsce, sprawdź działanie suszarek i smart locków

● Upewnij się, że WiFi działa i przeprowadź test szybkości, upewnij się, że 
jesteś połączony z siecią WiFi. skorzystaj z naszego PORADNIKA: Lista 
kontrolna: jak przetestować i zrestartować sieć WIFi

● Sprawdź wszystkie czujniki dymu z sygnałem dźwiękowym i wymieniaj 
baterie zgodnie z ustalonymi terminami

© Properly, Inc. dla Booking.com

Blue Fresh Start: szczegóły



Dezynfekcja często dotykanych miejsc

● Po posprzątaniu zdezynfekuj często dotykane miejsca. Skorzystaj z 
naszej listy kontrolnej: PROTOKOŁY DEZYNFEKCJI

● Dużo uwagi poświęć elementom wykonanym ze stali nierdzewnej i 
twardym plastikowym powierzchni, np. sprzętowi AGD, włącznikom 
światła i pilotom

● Zdezynfekuj wszystkie powierzchnie w kuchni, gdzie przygotowuje się 
posiłki, korzystaj z oddzielnych szmatek, aby uniknąć zakażenia 
krzyżowego 

● Zdezynfekuj często dotykane miejsca w łazience, m.in. deskę klozetową

© Properly, Inc. dla Booking.com

Blue Fresh Start: szczegóły



Opis listy kontrolnej
Ten moduł edukacyjny pokaże Ci jak usuwać pleśń z płytek łazienkowych

Kroki
● Skorzystaj ze środka czyszczącego w sprayu w miejscu, gdzie widoczna jest 

pleśń

● Szoruj, dopóki nie usuniesz widocznej warstwy grzyba

● Wytrzyj brud, a ręczniki papierowe wyrzuć do kosza

● Powtarzaj, aż grzyb zostanie usunięty

● Użyj roztworu octu w sprayu w wyczyszczonym miejscu

● Zostaw roztwór na ok. godzinę

© Properly, Inc. dla Booking.com

Poradnik: jak usunąć pleśń z fugi



Kroki (kolejne)

● Wytrzyj roztwór octu i wyrzuć papierowe ręczniki do kosza

● Wytrzyj całe miejsce do sucha

● Nie korzystaj z wiatraków, gdyż może to rozprzestrzenić zarodniki pleśni

● Gdy płytki będą już suche, odkurz łazienkę odkurzaczem z filtrem HEPA

● Natychmiast po odkurzeniu, wyrzuć worek z odkurzacza do kosza na śmieci
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Poradnik: jak usunąć pleśń z fugi
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Poradnik: jak przetestować i zrestartować sieć WiFi

Opis listy kontrolnej

Szybkie i niezawodne WiFi jest niezwykle ważne dla Twoich gości. Ta lista 
kontrolna zapewnia instrukcje krok po kroku, jak przetestować i przywrócić 
połączenie z siecią WiFi.

Sprawdź prędkość WiFi

● Zaloguj się do sieci WiFi obiektu

● Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony   
www.speedtest.net

● Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przeprowadzić test 
prędkości przesyłania i pobierania danych. Prędkość przesyłania 
powinna wynosić co najmniej 25 Mbps.

http://www.speedtest.net/
http://www.speedtest.net
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Poradnik: jak przetestować i zrestartować sieć WiFi

Restart WiFi

● Jeśli sieć WiFi nie działa, zrestartuj swój modem i router bezprzewodowy

● Odłącz swój bezprzewodowy router i modem od źródła zasilania

● Zaczekaj co najmniej 1 minutę

● Podłącz swój bezprzewodowy router i modem z powrotem do prądu

● Na swoim urządzeniu ponownie połącz się z siecią WiFi
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Sprawdź, czy sygnał sieci WiFi nie został zablokowany

● Umieść swój router na środku pomieszczenia i zbliż się do niego

● Upewnij się, że nic nie blokuje Twojego routera

● Grube ściany również mogą osłabiać sygnał sieci WiFi i uniemożliwić Ci 
połączenie się z nią

Poradnik: jak przetestować i zrestartować sieć WiFi
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Sprawdź, czy sygnał sieci WiFi nie został zablokowany

● Umieść swój router na środku pomieszczenia i zbliż się do niego

● Upewnij się, że nic nie blokuje Twojego routera

● Grube ściany również mogą osłabiać sygnał sieci WiFi i uniemożliwić Ci 
połączenie się z nią

● Sprawdź urządzenia, które mogą ingerować w sygnał WiFi, np. telefon 
bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa, czy głośniki Bluetooth

● Spróbuj tymczasowo wyłączyć te urządzenia i ponownie połączyć się z 
siecią

Poradnik: jak przetestować i zrestartować sieć WiFi
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Poradnik: jak czyścić białą porcelanę
Opis listy kontrolnej
Ta lista kontrolna zapewnia instrukcje krok po kroku, jak wyczyścić białą porcelanę.

Kroki

● Nawilż zlew mokrą szmatką

● Posyp go odrobiną sody oczyszczonej

● Sodę oczyszczoną pokrop wodą utlenioną

● Wyszoruj za pomocą gąbki lub szczotki

● Dokładnie opłucz zlew
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Bezpieczeństwo: protokoły dezynfekcji

Opis listy kontrolnej
Ten moduł edukacyjny pokaże Ci, jak dezynfekować różne powierzchnie.

Dezynfekcja twardych powierzchni

● Dokładnie namocz świeżą szmatkę środkiem czyszczącym

● W sposób systematyczny wycieraj powierzchnie, mając na uwadze, by cała 
powierzchnia była równomiernie namoczona

● Odczekaj zalecaną ilość czasu (powinna być uwzględniona na etykiecie)
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Bezpieczeństwo: protokoły dezynfekcji

Dezynfekcja miękkich powierzchni

● Korzystaj z bezpiecznego i nie wpływającego na kolory środka w sprayu do 
dezynfekcji powierzchni miękkich, np. mebli, krawędzi zasłon i firanek czy 
poduszek dekoracyjnych

Często dotykane miejsca

● Dezynfekuj często dotykane miejsca, jak np. włączniki światła, klamki, 
klucze, czy urządzenia
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Bezpieczeństwo: protokoły dezynfekcji

Dezynfekcja urządzeń elektronicznych i paneli dotykowych

● Dezynfekuj telefony i urządzenia elektroniczne z panelami dotykowymi za 
pomocą szmatki nawilżonej wodą z mydłem lub środkiem do dezynfekcji 
albo chusteczek nawilżanych środkiem dezynfekującym

● Uważaj, żeby nie zmoczyć układów elektronicznych Nie pozwól, aby ciecz 
dostała się do gniazd ładowania lub łączności

● W przypadku urządzeń elektronicznych ze szczelinami, np. pilotów, użyj 
patyczków do uszu nawilżonych środkiem dezynfekującym lub owiniętych 
chusteczką nawilżoną takim środkiem.
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Bezpieczeństwo: protokoły dezynfekcji

Dezynfekcja przyborów kuchennych
● Wszystkie naczynia, sztućce i garnki powinny zostać zdezynfekowane w 

zmywarce do naczyń. Należy również zdezynfekować czyste przedmioty z 
szafek, ponieważ goście mogli ich dotykać.

Dezynfekcja pościeli i ręczników: zbieranie
● Noś rękawiczki przed zdjęciem używanej pościeli

● Postaraj się nie poruszać gwałtownie brudnym praniem

● Nigdy nie dotykaj ciałem używanej pościeli

● Ostrożnie zwiń używaną pościel
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Bezpieczeństwo: protokoły dezynfekcji

Dezynfekcja pościeli i ręczników: zbieranie

● Włóż pościel do szczelnego pojemnika

● Nie przepełniaj worków na pościel

● Dokładnie zawiązuj worki na pościel
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Bezpieczeństwo: protokoły dezynfekcji

Dezynfekcja pościeli i ręczników: pranie

● Jeśli to możliwe, korzystaj z usług pralni, aby woda podczas prania 
osiągała wystarczającą temperaturę, by zabić zarazki

● Jeśli nie masz dostępu do profesjonalnej pralni, zdezynfekuj pościel, 
korzystając z bezpiecznych dla kolorów wybielaczy lub wybielaczy 
tlenowych

● Korzystaj z opcji dezynfekcji w swojej suszarce

● Pamiętaj, aby nie przepełniać swoich urządzeń piorących Nie używaj 
wkładów zapachowych do suszarek.


