La Unió Nacional per a la Promoció de Lloguers de Vacances (UNPLV), que reuneix als jugadors
en lloguers turístics moblats a França (Abritel, Airbnb, TripAdvisor, LeBonCoin, Accommodation
Holidays, Clévacances, Interhome, Poplidays ...) i O2 Care
Services, el líder francès en serveis personals, entre els quals la neteja de la llar, que es beneficia
de la certificació NF, Services, ha format una associació per establir una llista de cupons
neteja i desinfecció per a l'atenció dels propietaris d'allotjaments amb cuina, en el context de la
lluita contra la propagació de virus Covid-19.

Els últims estudis disponibles indiquen que el virus Covid-19 pot seguir sent viable i
infecciós per diverses hores i fins a diversos dies depenent de la superfície (72 hores
en plàstic, 48 hores en acer inoxidable, 24 hores en cartró). el respecte
escrupolosos gestos de neteja i desinfecció recomanats per l'empresa
O2 Care Services Certified, l'única alternativa a el període d'espera entre dos lloguers,
és essencial per complir amb els requisits de les famílies que planegen llogar un
residència de vacances aquest estiu.
Les plataformes de lloguer de vacances poden promocionar els seus usuaris
propietaris i els tècnics de les següents accions i recomanacions desenvolupades per
l'empresa certificada O2 i els demanem que es comprometin a respectar aquests gestos i
recomanacions:

Dins de l'allotjament
- Ventileu les habitacions de 15 a 30 minuts com a mínim (si és possible, deixeu les finestres obertes
durant l'entrevista),
- Abans de desinfectar la llar, netegi les superfícies amb un
producte de neteja (aigua + sabó, per exemple),
- Desinfecti terra amb un virucida, com lleixiu diluït en aigua,
- Desinfecteu les superfícies de contacte amb el blanquejador diluït:
Taulell, taula, cadires, interruptors, manetes, WC, controls remots, botons.
electrodomèstics, timbre, codi digital ...
- Netegeu els plats i coberts al rentavaixelles (o netegi amb aigua i
sabó per rentavaixelles),
Renti els llençols i la roba de casa en una màquina a 60 °,
Si la casa no està equipada amb una rentadora, aïlli la roba en una bossa separada per transportar-la.

Fora de l'allotjament
- vaig treure la pols i netegi les superfícies exteriors amb un producte de neteja (aigua
+ Sabó per exemple) abans de desinfectar-,
- Desinfecteu la terrassa (per exemple, mosaic) amb un virucida, com blanquejador diluït
a l'aigua,
Tingueu en compte que l'ús de clor en superfícies de fusta pot blanquejar la fusta.
- Desinfecteu les superfícies de contacte amb el blanquejador diluït:
Mobles de jardí, gandules, reposabraços, manetes de bicicletes, baranes, baranes ...

Productes i equips de protecció individual (EPP) que s'utilitzaran:
- Una màscara:
un sol ús o rentable a màquina (després de cada ús) per evitar
contaminació durant el manteniment de la llar.
- Guants:
Afavorir l'ús de guants d'un sol ús. Tíralos a la fi de l'
casa. En el cas de guants reutilitzables, desinféctelos bé amb lleixiu abans
i després de realitzar el manteniment de l'habitatge.
Assegureu-vos de rentar-se les mans abans i després d'usar els guants.
- Un producte de neteja:
Utilitza un producte de neteja comercial de superfícies múltiples habitual.
Una alternativa ecològica i eficient:
o aigua + sabó
o bé
o aigua + detergent
- Un producte virucida:
Diluir 5 culleradetes de lleixiu a 2.6% de clor (verifiqui la composició en
la part posterior del producte) amb 1 litre d'aigua.
(Precaució, no dilueixi amb aigua calenta per evitar cancel·lar les propietats de
blanquejador).
- Equipament adequat:
Utilitza draps, trapeadores, esponges per a un sol ús o que es puguin rentar
màquina.

Sobre la UNPLV:
La UNPLV, la Unió Nacional per a la Promoció de Lloguers de Vacances, reuneix
jugadors principals en lloguers de vacances: Abritel, Airbnb, Clévacances, SeLoger
Vacances, Amivac, Vacances.com, Leboncoin, Tripadvisor, Interhome, Syndicat des
Professionals de lloguer moblat, Poplidays i Homelidays. La UNPLV promou un
diàleg constant amb les autoritats públiques i totes les parts interessades amb l'objectiu de
alimentar la reflexió sobre un sector en ple desenvolupament i afavorir un marc
norma reguladora equilibrada, clara i aplicable. http://www.unplv.fr/

