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Properly este o platformă globală de management al calității, care 
pune la dispoziție o bibliotecă cu numeroase liste de verificare. 
Printre listele de verificare pentru cele mai bune practici oferite de 
Properly se numără șabloane pentru procese, instrucțiuni și liste 
pentru instruirea privind siguranța și igiena. Acest document 
include o selecție de liste concepute în mod special pentru a-i 
ajuta pe partenerii Booking.com care doresc să își îmbunătățească 
evaluările privind curățenia:

● Tipar de bune practici Blue Fresh Start
● Instrucțiuni: Eliminați mucegaiul din tencuială
● Instrucțiuni: Testați și dați restart conexiunii WiFi
● Instrucțiuni: Curățați porțelanul alb
● Instruire privind siguranța: Protocoale pentru dezinfectare

În afară de utilizarea acestor șabloane puse la dispoziție gratuit 
partenerilor de către Booking.com, vă puteți înscrie pentru acces la 
întreaga bibliotecă, cu numeroase alte liste utile, și puteți utiliza 
aplicația Properly pentru dispozitive mobile pentru a vă administra 
echipa de curățenie și pentru a asigura calitatea. Partenerii 
Booking.com beneficiază de un discount exclusiv de 30% la:

lets.getproperly.com/bookingcom-stay-listed

Biblioteca de informații Properly

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


Descrierea listei
Această listă detaliată a fost concepută în mod special pentru proprietățile 
care au primit evaluări slabe privind curățenia sau pentru proprietăți care se 
află la început de drum. 

Aceasta abordează problemele legate de curățenie și întreținere cel mai des 
semnalate de oaspeți și care sunt trecute cel mai frecvent cu vederea. Poate fi 
utilă tuturor gazdelor pentru reîmprospătarea informațiilor privind aspectele 
care necesită o atenție specială. Cele șase aspecte de interes sunt:

1. Mirosurile 
2. Podelele 
3. Activitățile uitate cu ușurință
4. Așternuturile, țesăturile și prosoapele
5. Articolele consumabile și întreținerea de bază
6. Dezinfectarea zonelor de trafic ridicat (baia și bucătăria)

Articolele identificate în această listă de verificare se bazează pe o analiză 
detaliată a proprietăților cu evaluări sub medie.

Blue Fresh Start: Rezumat
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Rezumat

Mirosurile: Mucegaiul, filtrul mașinii de spălat vase, sistemul de 
procesare a gunoiului, interiorul frigiderului, pubelele de gunoi sau 
ștergerea superficială a prafului generează mirosuri

Podelele: Spălarea temeinică a podelelor, curățarea cu regularitate 
a covoarelor și tratarea punctuală a problemelor tapițeriei sunt 
esențiale 

Zone trecute ușor cu vederea: spatele toaletei, spațiul de sub pat, 
partea de dedesubt a scaunului toaletei, interiorul cuptorului și 
cuptorului cu microunde, alte aparate electrocasnice și pânzele de 
păianjen din colțuri

Lenjerie de pat, țesături și prosoape curate 

Reaprovizionarea și întreținerea de bază: WiFi, lămpi, hârtie 
igienică, lichid de spălat vase, șampon, săpun etc.

Acordați atenție suplimentară curățării și dezinfectării tuturor 
zonelor atinse des și, în special, băii și bucătăriei

Blue Fresh Start: Rezumat



Mirosurile: Mucegaiul

Mucegaiul apare adesea în baie; verificați perdelele de la duș, zonele 
ascunse din jurul chiuvetei și toaletei, pereții și podeaua, precum și 
cada și dușul

● În celelalte încăperi, verificați tapițeria, partea din spatele mobilierului, 
pervazul, plantele în ghiveci, aerul condiționat și ventilatoarele pentru 
încălzire, covoarele, interiorul și sistemul de închidere etanșă a 
frigiderului

Dacă există mucegai. Folosiți INSTRUCȚIUNILE: Lista pentru 
ELIMINAREA MUCEGAIULUI DIN PORȚELAN

Blue Fresh Start: Detaliere
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Mirosurile: Praf

Ștergeți praful de sus în jos

● Utilizați o cârpă umedă pentru suprafețele dure

Nu uitați de zonele la care se ajunge greu, precum lămpile și corpurile 
de iluminat, jaluzelele, marginea de sus a tablourilor, a ușilor, a 
ferestrelor și a plintelor, aparatele electronice, colțurile tavanului (pânze 
de păianjen!) și partea de sub mobilier și paturi.

Blue Fresh Start: Detaliere
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Mirosurile: Alt dispozitiv

● Curățați filtrul mașinii de spălat vase cel puțin o dată pe lună. 

● Eliminați cu regularitate mirosul din sistemul de procesare a gunoiului 
cu felii de lămâie și cuburi de gheață. 

● Coșurile de gunoi

● Goliți și curățați toate coșurile de gunoi 

Blue Fresh Start: Detaliere
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Podelele

● Spălați cu mopul

● Aspirați cu conștiinciozitate toate zonele acoperite de covoare și 
tapițeria; curățați cu abur cel puțin o dată pe an

● Curățați punctual petele cu apă și oțet alb și neutralizați mirosurile cu 
bicarbonat de sodiu (lăsați să acționeze până la 2 zile, apoi dați cu 
aspiratorul)

Blue Fresh Start: Detaliere

© Properly, Inc. pentru 

Booking.com



Zone trecute ușor cu vederea: Bucătăria

● Verificați și curățați interiorul cuptorului. 

● Verificați și curățați interiorul cuptorului cu microunde. 

● Verificați micile aparate electrocasnice (de ex., eliminați firimiturile din 
prăjitoarele de pâine)

Curățați cuptorul, inclusiv grătarul și tăvile cuptorului. 

Blue Fresh Start: Detaliere
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Zone trecute ușor cu vederea: Alt dispozitiv

● Verificați să vedeți dacă există praf și articole uitate sub fiecare pat și 
alte corpuri de mobilier

● Verificați dacă există pânze de păianjen

● Verificați și aspirați zonele cu scobituri ale mobilierului

Blue Fresh Start: Detaliere
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Așternuturile, țesăturile și prosoapele

● Este preferabil să utilizați numai țesături și așternuturi albe și să le 
spălați la cea mai mare temperatură posibilă; puneți la dispoziție 
prosoape pentru demachiere de culoare închisă

Verificați fiecare articol pentru a vedea dacă are pete înainte de a-l 
pune la dispoziția oaspeților. 

Verificați cu atenție pentru a vedea dacă există fire de păr, în special pe 
tăbliile paturilor 

Blue Fresh Start: Detaliere
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Reaprovizionarea și verificările de bază

Verificați și reaprovizionați articolele consumabile, precum hârtie 
igienică, șampon, săpun etc.

Asigurați-vă că toate corpurile de iluminat funcționează; verificați dacă 
toate telecomenzile sunt la locul lor; verificați dacă există uscătoare 
pentru păr; asigurați-vă că funcționează încuietorile inteligente

Asigurați-vă că funcționează router-ul WiFi și faceți un test de viteză; 
asigurați-vă că este activă conexiunea la rețeaua WiFi. Folosiți 
INSTRUCȚIUNILE: Lista de pași pentru testarea și restartarea conexiunii 
WiFi

Verificați dacă există detectoare de fum cu semnal sonor de avertizare; 
schimbați bateriile cu regularitate
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Blue Fresh Start: Detaliere



Dezinfectarea zonelor atinse frecvent

● După curățare, dezinfectați zonele atinse frecvent. Utilizați lista noastră 
pentru PROTOCOALE DE DEZINFECTARE

● Acordați atenție specială suprafețelor din plastic tare și inox, precum 
articole electrocasnice, întrerupătoare și telecomenzi

● Dezinfectați toate suprafețele din bucătărie pe care se prepară 
mâncare; utilizați lavete diferite pentru a evita contaminarea încrucișată 

● Dezinfectați zonele atinse frecvent din baie, inclusiv scaunul de toaletă

© Properly, Inc. pentru Booking.com
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Descrierea listei
Acest modul de instruire vă va arăta cum să eliminați mucegaiul din gresie și faianță

Pași

Aplicați spray pentru curățarea suprafețelor casnice pe zona în cauză

Frecați până eliminați mucegaiul vizibil

Ștergeți murdăria și puneți prosoapele utilizate într-o pungă de gunoi

Repetați de câte ori este necesar, până la eliminarea mucegaiului

Aplicați soluție de oțet pe zona în cauză

Lăsați soluția să acționeze aproximativ 1 oră

© Properly, Inc. pentru Booking.com

Instrucțiuni: Eliminați mucegaiul din tencuială



Pași (continuare)

Ștergeți soluția de oțet și puneți prosoapele utilizate într-o pungă de gunoi

Uscați prin tamponare întreaga zonă

Nu folosiți un ventilator deoarece acesta poate răspândi sporii de mucegai

Odată ce gresia/faianța este uscată, utilizați un aspirator cu filtru HEPA

Imediat ce terminați, puneți aspiratorul într-o pungă de gunoi
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Instrucțiuni: Eliminați mucegaiul din tencuială
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Instrucțiuni: Testați și dați restart conexiunii 
WiFi

Descrierea listei

Conexiunea WiFi rapidă și stabilă este esențială pentru oaspeți. Această listă 
vă oferă instrucțiuni pas cu pas pentru testarea și restabilirea conexiunii 
WiFi.

Verificați viteza conexiunii WiFi

Autentificați-vă în rețeaua de WiFi a proprietății.

Deschideți un browser de internet și mergeți la  www.speedtest.net

Urmați instrucțiunile pentru desfășurarea unui test de viteză pentru 
încărcarea și descărcarea de fișiere. Viteza minimă de încărcare 
(upload) trebuie să fie de 25 Mbps.

http://www.speedtest.net/
http://www.speedtest.net
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Instrucțiuni: Testați și dați restart conexiunii 
WiFi

Restartați conexiunea WiFi

● Dacă nu funcționează conexiunea WiFi, restartați modemul și router-ul 
wireless

Scoateți router-ul wireless și modemul din priză.

Așteptați cel puțin un minut

Puneți router-ul wireless și modemul înapoi în priză.

Pe dispozitivul dvs., refaceți conexiunea la rețeaua WiFi.
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Asigurați-vă că semnalul WiFi nu este blocat

Puneți router-ul într-o locație centrală și asigurați-vă că sunteți cât mai 
aproape posibil de router

Asigurați-vă că nu există obstacole în calea router-ului

Pereții groși pot reduce semnalul WiFi și vă pot împiedica să vă conectați la 
WiFi.

Instrucțiuni: Testați și dați restart conexiunii 
WiFi
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Asigurați-vă că semnalul WiFi nu este blocat

Puneți router-ul într-o locație centrală și asigurați-vă că sunteți cât mai 
aproape posibil de router

Asigurați-vă că nu există obstacole în calea router-ului

Pereții groși pot reduce semnalul WiFi și vă pot împiedica să vă conectați la 
WiFi.

Verificați dacă există dispozitive care pot interfera cu semnalul WiFi, 
precum: un telefon fără fir, un cuptor cu microunde și o boxă Bluetooth.

Încercați să închideți temporar aceste dispozitive și să vă conectați încă o 
dată la WiFi

Instrucțiuni: Testați și dați restart conexiunii 
WiFi
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Instrucțiuni: Curățați porțelanul alb

Descrierea listei
Această listă vă oferă instrucțiuni pas cu pas pentru curățarea porțelanului alb.

Pași

Tamponați chiuveta cu o cârpă udă până aceasta se umezește ușor

Presărați bicarbonat de sodiu pe chiuvetă

Aplicați câteva picături de apă oxigenată pe suprafața acoperită cu 
bicarbonat de sodiu

Frecați folosind un burete sau o perie

Clătiți cu apă pentru ca amestecul să se ducă pe țeava de scurgere
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Siguranță: Protocoale pentru dezinfectare

Descrierea listei
Acest modul de instruire oferă informațiile necesare pentru dezinfectarea 
diverselor suprafețe.

Dezinfectarea suprafețelor dure

Umeziți din abundență cu detergent o cârpă curată

Începeți prin a șterge sistematic suprafețele, asigurându-vă că suprafața 
este bine umezită

Lăsați să acționeze (așa cum este specificat pe eticheta produsului)
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Siguranță: Protocoale pentru dezinfectare

Igienizarea suprafețelor moi

Utilizați un spray igienizant care nu afectează culorile pentru igienizarea 
suprafețelor moi, precum mobilierul, marginile draperiilor și pernele 
decorative.

Zonele des atinse

Dezinfectați toate zonele atinse des, precum întrerupătoarele, mânerele 
ușilor, cheile
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Siguranță: Protocoale pentru dezinfectare

Dezinfectați aparatele electronice și panourile acționate prin 
atingere

Dezinfectați telefoanele și aparatele electronice cu panou de atingere cu o 
cârpă înmuiată în apă și săpun, spray dezinfectant sau cu șervete 
dezinfectante

Asigurați-vă că nu umeziți în exces aparatele electronice. Nu permiteți 
lichidului să pătrundă în porturile de încărcare sau conectare

În cazul aparatelor electronice cu crevase, precum telecomenzile, utilizați un 
bețișor cu vată înmuiat în dezinfectant sau învelit cu un șervet dezinfectant
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Siguranță: Protocoale pentru dezinfectare

Igienizarea articolelor din bucătărie
Vesela, paharele, ustensilele și vasele de gătit trebuie igienizate în mașina 
de spălat vase, inclusiv articolele curate din dulap, deoarece este posibil ca 
oaspeții să le fi atins și infectat.

Igienizarea lenjeriei de pat și a prosoapelor: Colectare
● Purtați mănuși când atingeți lenjeria de pat folosită.

● Nu scuturați lenjeria murdară.

● Nu sprijiniți niciodată lenjeria murdară de corpul dumneavoastră.

● Rulați cu grijă lenjeria folosită.
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Siguranță: Protocoale pentru dezinfectare

Igienizarea lenjeriei de pat și a prosoapelor: Colectare

Puneți lenjeria de pat într-un container fără scurgere.

Nu umpleți în exces sacii reutilizabili pentru lenjerie.

Legați sacii reutilizabili pentru lenjerie pentru a-i transporta.
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Siguranță: Protocoale pentru dezinfectare

Igienizarea lenjeriei de pat și a prosoapelor: Spălare

Dacă este posibil, utilizați facilități comerciale pentru spălarea rufelor, 
pentru ca temperatura apei să fie suficient de mare pentru a elimina 
microbii.

Dacă nu aveți acces la facilități de calitate comercială, igienizați lenjeria 
de pat cu ajutorul unei soluții de clor care nu afectează culorile sau a 
unui înălbitor cu apă oxigenată.

Utilizați setarea de igienizare a uscătorului.

Trebuie să aveți grijă să nu umpleți excesiv mașinile. Nu utilizați șervete 
pentru uscător.


