
Το Κέντρο Πληροφοριών της 
Properly 

Παρουσιάζει 
Τις Λίστες Blue Fresh Start



Η διεθνής πλατφόρμα διαχείρισης ποιότητας της Properly διαθέτει μια 
βιβλιοθήκη με δεκάδες λίστες. Οι συλλογές από λίστες της Properly για 
βέλτιστες πρακτικές, περιλαμβάνουν πρότυπα βέλτιστων πρακτικών ανά 
διαδικασία, οδηγίες βήμα-βήμα και λίστες εκπαίδευσης για την υγιεινή και 
την ασφάλεια. Αυτή η λήψη, περιλαμβάνει επιλεγμένες λίστες 
σχεδιασμένες ειδικά για να βοηθήσουν τους συνεργάτες της Booking.com 
που θέλουν να βελτιώσουν τα σχόλιά τους σχετικά με την καθαριότητα:

● Πρότυπο βέλτιστων πρακτικών Blue Fresh Start
● Πώς να καθαρίσετε τη μούχλα από τους αρμούς
● Πώς να κάνετε έλεγχο και επανεκκίνηση του WiFi
● Πώς να καθαρίσετε είδη υγιεινής
● Εκπαίδευση ασφαλείας: Πρωτόκολλα Απολύμανσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πρότυπα που προσφέρει δωρεάν η 
Booking.com ως δώρο για τους συνεργάτες της, αλλά και να εγγραφείτε στην 
Properly για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στη βιβλιοθήκη της που περιέχει 
δεκάδες ακόμη χρήσιμες λίστες. Ακόμη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 
εφαρμογή της Properly για κινητές συσκευές ώστε να διαχειρίζεστε την ομάδα 
καθαρισμού σας και να εξασφαλίζετε υψηλό επίπεδο ποιότητας. Οι συνεργάτες 
της Booking.com κερδίζουν αποκλειστική έκπτωση 30% στο:
lets.getproperly.com/bookingcom-stay-listed

Βιβλιοθήκη με Λίστες της Properly

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


Περιγραφή Λίστας
Αυτή η αναλυτική λίστα σχεδιάστηκε ειδικά για καταλύματα που έχουν λάβει 
χαμηλή βαθμολογία στα σχόλια για την καθαριότητα ή για καταλύματα που 
έχουν ανοίξει πρόσφατα. 

Περιλαμβάνει τα θέματα καθαριότητας και συντήρησης για τα οποία εκφράζουν 
πιο συχνά παράπονα οι επισκέπτες και τα οποία ξεχνάμε εύκολα. Μπορεί επίσης 
να είναι χρήσιμη για κάθε οικοδεσπότη ως υπενθύμιση των θεμάτων στα οποία 
πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή. Τα έξι βασικά θέματα είναι:

1. Οσμές 
2. Πατώματα 
3. Δουλειές που εύκολα μπορεί να ξεχάσει κανείς
4. Σεντόνια, κλινοσκεπάσματα και πετσέτες
5. Αναλώσιμα και στοιχειώδης συντήρηση
6. Επιφάνειες που αγγίζουμε συχνά (μπάνιο και κουζίνα), απολύμανση

Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη λίστα βασίζονται σε λεπτομερή 
εξέταση καταλυμάτων με σχόλια κάτω του μετρίου.

Blue Fresh Start: Συνοπτικά
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Με μια ματιά

● Οσμές: Συνήθως οι οσμές προέρχονται από τη μούχλα, το φίλτρο 
του πλυντηρίου πιάτων, τον σκουπιδοφάγο, το εσωτερικό του 
ψυγείου, τους κάδους απορριμάτων και το μη διεξοδικό ξεσκόνισμα
Πατώματα: Είναι απαραίτητο να σφουγγαρίζετε προσεκτικά, να 
καθαρίζετε τακτικά τα χαλιά/τις μοκέτες, αλλά και να καθαρίζετε 
τοπικά λεκέδες σε ταπετσαρίες επίπλων 
Μέρη που ξεχνάμε εύκολα είναι το πίσω μέρος της λεκάνης και το 
κάτω μέρος του καθίσματος της τουαλέτας, ο χώρος κάτω από το 
κρεβάτι, το εσωτερικό του φούρνου και του φούρνου μικροκυμάτων, 
άλλες συσκευές και οι ιστοί αράχνης στις γωνίες

● Καθαρά και φρεσκοσιδερωμένα σεντόνια, κλινοσκεπάσματα και 
πετσέτες 

● Ανεφοδιασμός και στοιχειώδης συντήρηση: WiFi, λάμπες, χαρτί 
υγείας, απορρυπαντικό πιάτων, σαμπουάν, σαπούνι, κ.λπ.
Είναι απαραίτητο να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται προσεκτικά 
όλες οι επιφάνειες που αγγίζουμε συχνά, και ιδιαίτερα το μπάνιο και 
η κουζίνα

Blue Fresh Start: Συνοπτικά



Οσμές: Μούχλα

Η μούχλα συχνά ξεκινά από το μπάνιο. Ελέγξτε τις κουρτίνες του ντους, 
τις μη ορατές περιοχές γύρω από τον νιπτήρα και την τουαλέτα, τους 
τοίχους και το πάτωμα, καθώς επίσης την μπανιέρα και το ντους

Στα υπόλοιπα δωμάτια, ελέγξτε τις ταπετσαρίες των επίπλων, τους 
χώρους πίσω από τα έπιπλα, τα περβάζια, τις γλάστρες, τον εξαερισμό 
κλιματιστικών και θερμαντικών σωμάτων, τα χαλιά αλλά και το 
εσωτερικό του ψυγείου και τα λάστιχα στις πόρτες του

Αν βρείτε μούχλα, χρησιμοποιήστε τη λίστα με ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ: 
ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗ ΜΟΥΧΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ

Blue Fresh Start: Αναλυτικά

© Properly, Inc. για την 

Booking.com



Οσμές: Ξεσκόνισμα

● Ξεσκονίζετε από πάνω προς τα κάτω

● Χρησιμοποιείτε υγρό πανί για τις σκληρές επιφάνειες

● Μην ξεχνάτε τυχόν δυσπρόσιτα σημεία όπως λάμπες και φωτιστικά, 
περσίδες, ανεμιστήρες, το πάνω μέρος από τις κορνίζες, πόρτες, 
παράθυρα και σοβατεπιά, ηλεκτρονικές συσκευές, γωνίες στο ταβάνι 
(για ιστούς αράχνης) και κάτω από έπιπλα και κρεβάτια.

Blue Fresh Start: Αναλυτικά
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Οσμές: Άλλα

● Καθαρίζετε το φίλτρο του πλυντηρίου πιάτων τουλάχιστον 1 φορά τον 
μήνα 

● Εξουδετερώνετε τακτικά τις οσμές του σκουπιδοφάγου χρησιμοποιώντας 
παγάκια και φέτες λεμονιού 

● Κάδοι απορριμάτων

● Αδειάζετε και καθαρίζετε τακτικά όλους τους κάδους απορριμάτων. 

Blue Fresh Start: Αναλυτικά
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Πατώματα

● Σφουγγαρίστε

● Περάστε διεξοδικά την ηλεκτρική σκούπα όπου υπάρχει χαλί/μοκέτα και 
ταπετσαρία επίπλου. Καθαρίστε με ατμό τουλάχιστον 1 φορά τον χρόνο

● Καθαρίστε τοπικά τυχόν λεκέδες με λευκό ξύδι και νερό και 
εξουδετερώστε οσμές με μαγειρική σόδα (αφήστε τη στο λεκέ έως και 2 
μέρες και στη συνέχεια καθαρίστε με την ηλεκτρική σκούπα)

Blue Fresh Start: Αναλυτικά
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Σημεία που ξεχνάμε εύκολα: Κουζίνα

● Ελέγξτε και καθαρίστε το εσωτερικό του φούρνου 

● Ελέγξτε και καθαρίστε το εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων 

● Ελέγξτε τις μικρές συσκευές, για παράδειγμα δείτε αν οι φρυγανιέρες 
έχουν ψίχουλα

Καθαρίστε τις εστίες, όπως επίσης τυχόν σχάρες και σκεύη μαγειρικής 

Blue Fresh Start: Αναλυτικά
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Σημεία που ξεχνάμε εύκολα: Άλλα

● Ελέγξτε τον χώρο κάτω από όλα τα κρεβάτια και τα έπιπλα για σκόνη και 
τυχόν ξεχασμένα αντικείμενα

● Κοιτάξτε ψηλά και ελέγξτε αν υπάρχουν ιστοί αράχνης

● Ελέγξτε τα σκαλίσματα των επίπλων και καθαρίστε τα με την ηλεκτρική 
σκούπα

Blue Fresh Start: Αναλυτικά
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Σεντόνια, κλινοσκεπάσματα και πετσέτες

● Καλύτερο είναι να χρησιμοποιείτε μόνο λευκά σεντόνια και 
κλινοσκεπάσματα και να τα πλένετε στην υψηλότερη δυνατή 
θερμοκρασία. Να παρέχετε σκούρα πετσετάκια για ντεμακιγιάζ

Πριν τοποθετήσετε κάθε αντικείμενο, ελέγξτε το για τυχόν λεκέδες 

Ελέγξτε προσεκτικά για τρίχες, ειδικά στο κεφαλάρι του κρεβατιού 

Blue Fresh Start: Αναλυτικά
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Ανεφοδιασμός και στοιχειώδεις έλεγχοι

● Ελέγξτε και γεμίστε ή αντικαταστήστε όλα τα αναλώσιμα, π.χ. χαρτί 
υγείας, σαμπουάν, σαπούνι, κ.λπ.

● Φροντίστε να λειτουργούν όλα τα φώτα και οι έξυπνες κλειδαριές, 
βεβαιωθείτε ότι όλα τα τηλεχειριστήρια και οι στεγνωτήρες μαλλιών είναι 
στη θέση τους

● Ελέγξτε αν το WiFi λειτουργεί και πραγματοποιήστε έλεγχο ταχύτητας. 
Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο του WiFi. χρησιμοποιήστε 
τη λίστα με ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ: ΠΩΣ ΝΑ κάνετε έλεγχο και 
επανεκκίνηση του WiFi
Ελέγξτε τους ανιχνευτές καπνού σε περίπτωση που σφυρίζουν. Να 
προγραμματίζετε την αντικατάσταση των μπαταριών

© Properly, Inc. για την 
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Blue Fresh Start: Αναλυτικά



Απολύμανση των επιφανειών που αγγίζουμε συχνά

● Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, απολυμάνετε τις επιφάνειες που 
αγγίζουμε συχνά. Χρησιμοποιήστε τη λίστα μας για ΑΣΦΑΛΕΙΑ: 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Δώστε ιδιαίτερη έμφαση σε επιφάνειες από ανοξείδωτο ατσάλι και 
σκληρό πλαστικό, όπως συσκευές, διακόπτες και τηλεχειριστήρια

Απολυμάνετε όλες τις επιφάνειες της κουζίνας όπου γίνεται προετοιμασία 
φαγητού. Χρησιμοποιήστε διαφορετικά πανιά για να αποφύγετε την 
επιμόλυνση 

Απολυμάνετε τις επιφάνειες που αγγίζουμε συχνά στο μπάνιο, όπως 
επίσης και το κάθισμα της τουαλέτας

© Properly, Inc. για την 
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Blue Fresh Start: Αναλυτικά



Περιγραφή Λίστας
Σε αυτήν την ενότητα θα μάθετε πώς να καθαρίζετε τη μούχλα από τα πλακάκια του 
μπάνιου. 

Βήματα
Ψεκάστε την περιοχή με καθαριστικό οικιακής χρήσης

Τρίψτε καλά μέχρι να αφαιρέσετε τον ορατό μύκητα

Σκουπίστε τα υπολείμματα και τοποθετήστε τα χαρτιά
σε σακούλα απορριμάτων

Επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να αφαιρεθεί πλήρως ο μύκητας

Ψεκάστε την περιοχή με διάλυμα από ξύδι

Αφήστε το διάλυμα να δράσει για περίπου 1 ώρα

© Properly, Inc. για την 

Booking.com

Πώς να: καθαρίσετε τη μούχλα από τους αρμούς



Βήματα (συνέχεια)

● Σκουπίστε το διάλυμα από ξύδι και τοποθετήστε τα χαρτιά σε σακούλα 
απορριμάτων

Σκουπίστε με χαρτί την περιοχή ώσπου να στεγνώσει

Μην χρησιμοποιήσετε ανεμιστήρα, γιατί μπορεί να προκαλέσει διασπορά 
σπορίων μούχλας

Αφού στεγνώσει το πλακάκι, περάστε το με σκούπα με φίλτρο HEPA

Αμέσως μόλις τελειώσετε, τοποθετήστε τη σακούλα της σκούπας σε 
σακούλα απορριμάτων.
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Πώς να: καθαρίσετε τη μούχλα από τους 
αρμούς
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Πώς να  κάνετε έλεγχο 
και επανεκκίνηση του WiFi

Περιγραφή Λίστας

Το γρήγορο και αξιόπιστο WiFi είναι πολύ σημαντικό για τους επισκέπτες Αυτή η 
λίστα παρέχει οδηγίες βήμα-βήμα για τον έλεγχο και την επιδιόρθωση του WiFi.

Έλεγχος της ταχύτητας του WiFi

● Συνδεθείτε στο δίκτυο WiFi του καταλύματος

● Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο internet κι επισκεφθείτε τη 
διεύθυνση  www.speedtest.net

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να πραγματοποιήσετε έλεγχο ταχύτητας για 
ανέβασμα και κατέβασμα. Η ταχύτητα ανεβάσματος θα πρέπει να είναι 25 
Mbps ή μεγαλύτερη

http://www.speedtest.net/
http://www.speedtest.net
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Πώς να  κάνετε έλεγχο 
και επανεκκίνηση του WiFi

Επανεκκίνηση του WiFi

● Αν το WiFi δεν λειτουργεί, κάντε επανεκκίνηση του μόντεμ και του ασύρματου 
ρούτερ

Βγάλτε το ασύρματο ρούτερ και το μόντεμ από την πρίζα

Περιμένετε τουλάχιστον ένα λεπτό

Βάλτε ξανά το ασύρματο ρούτερ και το μόντεμ στην πρίζα

Συνδεθείτε ξανά στο δίκτυο WiFi από τη συσκευή σας.
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Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια στο σήμα του WiFi

● Τοποθετήστε το ρούτερ σε κεντρικό σημείο και φροντίστε να βρίσκεστε όσο το 
δυνατόν πιο κοντά του

● Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που καλύπτουν το ρούτερ

● Τοίχοι με μεγάλο πάχος ενδέχεται να μειώνουν το σήμα του WiFi και να σας 
εμποδίζουν να συνδεθείτε με το WiFi.

Πώς να  κάνετε έλεγχο 
και επανεκκίνηση του WiFi
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Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια στο σήμα του WiFi

● Τοποθετήστε το ρούτερ σε κεντρικό σημείο και φροντίστε να βρίσκεστε όσο το 
δυνατόν πιο κοντά του

● Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που καλύπτουν το ρούτερ

● Τοίχοι με μεγάλο πάχος ενδέχεται να μειώνουν το σήμα του WiFi και να σας 
εμποδίζουν να συνδεθείτε με το WiFi

● Ελέγξτε όλες τις συσκευές που μπορεί να δημιουργούν παρεμβολές στο σήμα του 
WiFi όπως: ασύρματα τηλέφωνα, φούρνοι μικροκυμάτων και ηχεία με Bluetooth

● Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε προσωρινά αυτές τις συσκευές και να συνδεθείτε 
ξανά στο WiFi σας.

Πώς να  κάνετε έλεγχο 
και επανεκκίνηση του WiFi
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Πώς να καθαρίσετε είδη υγιεινής
Περιγραφή Λίστας
Σε αυτήν τη λίστα θα βρείτε οδηγίες βήμα-βήμα για το πώς να καθαρίσετε είδη 
υγιεινής

Βήματα

● Περάστε τον νιπτήρα με υγρό πανί ώσπου να είναι σχετικά νωπός

● Πασπαλίστε το εσωτερικό του νιπτήρα με μαγειρική σόδα

● Ρίξτε λίγες σταγόνες οξυζενέ πάνω στη μαγειρική σόδα

● Τρίψτε χρησιμοποιώντας σφουγγάρι ή βούρτσα

● Ξεπλύνετε το μείγμα και αφήστε το να χυθεί στο σιφόνι
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Ασφάλεια: Πρωτόκολλα Απολύμανσης

Περιγραφή Λίστας
Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες για το πώς να απολυμάνετε διαφόρων 
ειδών επιφάνειες 

Απολύμανση Σκληρών Επιφανειών

● Μουλιάστε ένα καθαρό πανί σε καθαριστικό

● Ξεκινήστε να περνάτε τις επιφάνειες με το πανί μεθοδικά, φροντίζοντας η 
επιφάνεια να παραμένει υγρή

● Περιμένετε το απαραίτητο χρονικό διάστημα για να δράσει το 
απορρυπαντικό (ανάλογα με τις οδηγίες στην ετικέτα του προϊόντος).
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Ασφάλεια: Πρωτόκολλα Απολύμανσης

Απολύμανση Μαλακών Επιφανειών

● Χρησιμοποιήστε ένα απολυμαντικό σπρέι που δεν ξεβάφει για να 
απολυμάνετε μαλακές επιφάνειες όπως τα έπιπλα, τις άκρες από τις 
κουρτίνες και τα διακοσμητικά μαξιλάρια

Επιφάνειες που Αγγίζουμε Συχνά
Απολυμάνετε τις επιφάνειες που αγγίζουμε συχνά όπως διακόπτες, χερούλια, 
κλειδιά και τον υπόλοιπο βασικό εξοπλισμό.
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Ασφάλεια: Πρωτόκολλα Απολύμανσης

Απολύμανση Ηλεκτρονικών Συσκευών και Επιφανειών Αφής

● Απολυμάνετε τα τηλέφωνα και τις ηλεκτρονικές συσκευές με επιφάνειες 
αφής με πανί που έχετε προηγουμένως περάσει από σαπούνι και νερό, 
απολυμαντικό σπρέι ή απολυμαντικά μαντηλάκια.

Φροντίστε να μην βραχούν οι ηλεκτρονικές συσκευές. Φροντίστε να μην 
πέσει υγρό σε θύρες φόρτισης ή σύνδεσης.

Για ηλεκτρονικές συσκευές με σχισμές, όπως τα τηλεχειριστήρια, 
χρησιμοποιήστε μια μπατονέτα που έχετε προηγουμένως περάσει 
με αντισηπτικό ή τυλίξει με αντισηπτικό μαντηλάκι.
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Ασφάλεια: Πρωτόκολλα Απολύμανσης

Απολύμανση Ειδών Κουζίνας
● Είναι απαραίτητο να απολυμαίνετε στο πλυντήριο όλα τα πιάτα, ποτήρια, 

εργαλεία κουζίνας και σκεύη μαγειρικής, ακόμα και τα καθαρά που 
βρίσκονται στα ντουλάπια, καθώς οι επισκέπτες μπορεί να τα έχουν αγγίξει 
και μολύνει.

Απολύμανση Κλινοσκεπασμάτων και Πετσετών: Αφαίρεση
● Φορέστε γάντια προτού αγγίξετε χρησιμοποιημένα λευκά είδη

● Μην τινάζετε τα άπλυτα

● Μην μεταφέρετε ποτέ άπλυτα λευκά είδη ακουμπώντας τα στο σώμα σας

● Τυλίξτε προσεκτικά τα άπλυτα λευκά είδη.
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Ασφάλεια: Πρωτόκολλα Απολύμανσης

Απολύμανση Κλινοσκεπασμάτων και Πετσετών: Αφαίρεση

● Τοποθετήστε τα λευκά είδη σε στεγανό σάκο

● Μην παραγεμίζετε τους επαναχρησιμοποιούμενους σάκους απλύτων

● Πριν τη μεταφορά, φροντίστε να δέσετε τους επαναχρησιμοποιούμενους
σάκους απλύτων.
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Ασφάλεια: Πρωτόκολλα Απολύμανσης

Απολύμανση Κλινοσκεπασμάτων και Πετσετών: Πλύσιμο

● Εάν είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε επαγγελματικές υπηρεσίες πλυντηρίου 
για να εξασφαλίσετε την απαραίτητη θερμοκρασία νερού, ώστε να 
εξουδετερωθούν τα μικρόβια.

Αν δεν έχετε πρόσβαση σε επαγγελματικές υπηρεσίες, απολυμάνετε τα 
λευκά είδη χρησιμοποιώντας απολυμαντικό που δεν ξεβάφει ή 
απολυμαντικό με οξυγόνο

Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση για απολύμανση στο στεγνωτήριο.

Φροντίστε να μην παραγεμίζετε τις συσκευές. Μην χρησιμοποιείτε 
πανάκια στεγνωτηρίου.


