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HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI

YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR

1. AMELİYATHANELER

2. STERİLİZASYON ÜNİTESİ(steril destek alanları)

3. YOĞUN BAKIMLAR

4. DİYALİZ ÜNİTESİ

5. TIBBİ ATIK DEPOSU

6.DOĞUMHANE

7.MORG

8. ACİL SERVİS

9.COVID-19 YATAN HASTA SERVİSİ

10.GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

11.AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ÜNİTESİ

1. KLİNİKLER

2.  POLİKLİNİKLER

3.  LABORATUVARLAR(kan alma,kan merkezi,tüm 
laboratuvarlar)

4. MUTFAK

5.  ÇAMAŞIRHANE

6.  ECZANE

1. İDARİ BİRİMLER(ayniyat,satın 
alma,muhasebe,maaş odası,sicil,istatistik vb.)

2. YEMEKHANE

3.ÇEVRE ALANLAR

4. STERİL OLMAYAN DESTEK 
ALANLAR(depolar,personel odaları,asansörler,evsel 
atık deposu) 

5. ARŞİV

6. TEKNİK BÖLÜMLER

7. HASTANE BAHÇESİ
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1.YÜKSEK RİSKLİ ALANLARIN TEMİZLİK KURALLARI VE PLANI

TEMİZLENECEK
BÖLGE

TEMİZLİK
PERİYODU

TEMİZLİK ŞEKLİ SORUMLU KONTROL

Zemin Temizliği

Her vardiyada 4  kez.
Gerekli   durumlarda.

     Yüzey kirlendikçe.

 Deterjanlı su ile paspaslanır, kurulanır.

 1/100 çamaşır suyu(20 litre su 200 mililitre çamaşır suyu) konularak
hazırlanmış dezenfektanla silinir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu
 Başhemşire yrd.

Mobilyaların
Temizliği

Günde 2 kez 

Kirlendikçe

 Deterjanlı su ile temizlenir,,kurulanır.

 1/100 çamaşır suyu(210 litre su 100 mililitre çamaşır suyu) konularak
hazırlanmış dezenfektanla silinir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu

Lavabo Temizliği

Her vardiyada 1  kez.
Gerektiğinde.

 Uygun temizlik ovma maddesi ile fırçalanarak temizlenir.

 1/100 çamaşır suyu (10 litre su 100 mililitre çamaşır suyu) konularak
hazırlanmış dezenfektanla silinir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu

Kapı
Günde  1 kez
Gerektiğinde

 Deterjanlı su ile temizlenir,,kurulanır.

 Her temizliğin ardından 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır
Suyuyla temizlenir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu

Kapı Kolları
Elektrik Düğmesi ve

Telefon

Her vardiyada 1 kez.
Gerektiğinde.

 Deterjanlı su ile temizlenir,,kurulanır.

 Her temizliğin ardından 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile
silinir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu
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Hasta Yatakları Günde 1 kez.
Gerektiğinde.

 Deterjanlı su ile temizlenir,,kurulanır.

 1/100 çamaşır suyu(210 litre su 100 mililitre çamaşır suyu) konularak
hazırlanmış dezenfektanla silinir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu
Başhemşire yrd.

Pencere ve Camlar Ayda 1 defa
Gerektiğinde.

 Cam sil ile temizlenir, kurulanır. Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu

Tıbbi Cihazlar Her kullanım sonrası.  Deterjanlı su ile silinir.

 4 litre suya 1 klor tablet eritilerek hazırlanan dezenfektanlı su ile ya da

1/100 çamaşır suyu(210 litre su 100 mililitre çamaşır suyu) konularak

hazırlanmış dezenfektanla silinir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu

Bilgisayar ve
düzenekleri

Her vardiyada 1 kez
Gerektiğinde

 Deterjanlı su ile silinir.

 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ya da 1000ppm klor tablet
konularak hazırlanmış dezenfektan veya özel dezenfektanı ile silinir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu

Yemek Masası-
Etajer

Günde 3 kez.  Deterjanlı su ile temizlenir,,kurulanır.

 Kuruduktan sonra 1/100 çamaşır suyu (10 litre su 100 mililitre çamaşır
suyu) konularak hazırlanmış dezenfektanla silinir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu

Tedavi Arabası,
Pansuman arabası,
Acil tedavi arabası,
İlaç taşıma arabası

Günde 2 kez yapılır.
Gerektiğinde.

 Deterjanlı su ile temizlenir,,kurulanır.

 1/100 çamaşır suyu (10 litre su 100 mililitre çamaşır suyu) konularak
hazırlanmış dezenfektanla silinir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu

Oksijen,floumetre,
aspiratör,

nebülüzatör,
infüzyon pompası ve

destekleri

Her hasta değişiminde.
Gerektiğinde.(Gözle

görülür kirlenme)
olduğunda)

 Oksijen floumetresinde su azaldığında üzerine distile su eklemesi
yapılmadan floumetre çıkarılıp su ile yıkanır.

 Aspiratörün drenaj şişeleri boşaltılır.

 Ventilatörde kullanılan nemlendirici filtreler her hasta için ayrı olmalıdır.
Mekanik fonksiyon bozukluğu veya gözle görülür kirlenme olmadığı

sürece değiştirilmemelidir.

 Deterjanlı su ile yüzeyler silinir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu
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 1/50 oranında sulandırılmış çamaşır suyu  ile yıkanır, kurulanıp saklanır.

Temizlik Malzemesi Her kullanımdan sonra.
Gerektiğinde.

 Temizlik ekipmanları(kova,toz bezi vb)Her kullanımdan sonra
bol deterjanlı su ile yıkanarak durulanır,kuru saklanır.

 Hasta çıkartıları ile bulaşmış yüzeylerde kullanılmış ise 1/10 çamaşır
suyu ile temizlenir.

 Arındırılamayacak kadar kirlenen paspaslar, temizlik bezleri gün
sonunda çöpe atılır.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu

Duvar Ayda 1 kez.
Gerektiğinde.

 Deterjanlı su ile temizlenir,,kurulanır.

 1/100 çamaşır suyu (10 litre su 100 mililitre çamaşır suyu) konularak
hazırlanmış dezenfektanla silinir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu

Serum Askıları,
Tekerlekli Sandalye,

Sedye.

Günde 1 kez.
Gerektiğinde.

 Deterjanlı su ile temizlenir,,kurulanır.

 1/100 çamaşır suyu (10 litre su 100 mililitre çamaşır suyu)   ile
dezenfekte edilir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu

Çalışan Odaları. Her vardiyada 1 kez.
Gerektiğinde.

 Deterjanlı su ile temizlenir, Zemin paspaslanır.

 1/100 çamaşır suyu (10 litre su 100 mililitre çamaşır suyu) konularak
hazırlanmış dezenfektanla silinir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu

Geri dönüşüm ve
Evsel atık kovaları

Her vardiyada 1 kez  Her vardiyada çöp toplandıktan sonra deterjanlı su ile
temizlenir, durulanır ve kurulanır.

 Her temizliğin ardından 1/10 çamaşır suyu 
ile silinir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu

Tıbbi Atık Çöp
Kovaları

Günde 1 kez.
Bulaş olduğunda

 Her vardiya da tıbbi atık toplandıktan sonra çöp kovaları
deterjanlı su ile temizlenir,durulanır ve kurulanır.

 9 litre suya 1 litre çamaşır suyu konularak hazırlanmış dezenfektanlı su

ile dezenfekte edilir.

Ünite Temizlik

personeli

 Birim Sorumlusu

Ameliyat Masaları Her vaka arasında.  Deterjanlı su ile temizlenir.

 1/10 çamaşır suyu veya 

Ünite Temizlik Birim Sorumlusu
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Gün sonunda. ile silinir. personeli

Kalorifer Petekleri. 15 Günde 1 kez.  Deterjanlı su ile temizlenir.

 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu 
ile silinir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu

Buzdolabı. Haftada 1 kez.
Kirlendikçe.

 Deterjanlı su ile temizlenir.

 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu 
ile silinir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu

Diyaliz
Makineleri.(Dış Yüzey)

Her seans bitiminde.  1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu, 
 veya uygun yüzey dezenfektanı ile silinir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu

Ameliyathane
Tekstilleri, Nem
Bariyerli Önlük.

Her kullanım sonrası.  Tıbbi atık poşetine konularak çamaşırhaneye gönderilir.
Çamaşırhanede enfekte malzeme için ayrılan makinede yıkanır.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu

Tıbbi Atık Deposu. Günde 1 kez.
Gerektiğinde.

 1/10 çamaşır suyu ile  dezenfekte edilir.

 Zemine talaş dökülür ve yoğunlaşma oluşunca toplanarak tıbbi atık
poşetine konur.

 Kesinlikle ıslak bırakılmaz.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu

Kan ve vücut sıvıları
ile bulaş olduğunda,

Tıbbi atık
döküldüğünde

Her bulaştan Sonra.  Çıkartının üzerine kâğıt peçete, pamuk, gazlı bez v.b konur üzerine 1/10
çamaşır suyu ,dezenfektan dökülerek 5- 15 dk. Beklenir ve uygun

şekilde toplanarak tıbbi atık torbasına atılır.

 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu, konularak hazırlanmış
dezenfektan ile silinir veya duruma göre  paspaslanır.

 Kullanılan temizlik malzemeleri mutlaka dezenfekte edilir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu

Perdeler Haftada  1 kez.
Bulaş

 Çamaşırhanede çamaşır yıkama talimatına uygun bir şekilde yıkanır.

 Bulaş olduğunda; Enfekte çamaşır olarak kırmızı poşete konup ağzı
kapalı bir biçimde çamaşırhaneye taşınır. Çamaşırhanede enfekte

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu
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olduğunda.

Kirlendikçe 

çamaşır için ayrılmış makinede çamaşır yıkama talimatına uygun bir
şekilde yıkanır.

Çarşaf, nevresim ve
benzeri tekstil
malzemeleri

Her hastadeğişiminde
Hasta değişimi

olmadıysa günde 1 kez
Hasta çıkartılarıyla
bulaş olduğunda

 Tıbbi atık poşeti ile çamaşırhaneye gönderilir.

 Çamaşırhanede çamaşır yıkama talimatına göre yıkanır.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu

Ambu Her kullanım sonrası
Gerektiğinde

 Kullanım sonrası deterjanlı su ile silinir.

 Ardından 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile silinir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu

Tansiyon aleti Her kullanım sonrası
Gerektiğinde

 % 70 Alkolle ıslatılmış pamuk veya gazlı bezle silinir. Manşet
kirlendikçe yıkanır.

 İzolasyon odalarında kullanılan ateş ölçerler mümkünse tek kullanımlık
olmalı veya oda dışına çıkartılmamalıdır. İzolasyon sona erdiğinde 1/100

çamaşır suyu ile silinir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu

Ateş ölçer Herkullanımdan sonra
Gerektiğinde

 % 70 Alkolle ıslatılmış pamuk veya gazlı bezle silinir.

 İzolasyon odalarında kullanılan ateş ölçerler mümkünse tek
kullanımlık olmalı veya oda dışına çıkartılmamalıdır. İzolasyon

sona erdiğinde 1/100 çamaşır suyu 
ile silinir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu

Steteskop Her kullanım sonrası
Gerektiğinde

 Kişiye özel olmalıdır.

 Her kullanımdan sonra %70 alkol ile ıslatılmış pamuk veya
gazlı bezle diyafram, kulaklık kısmı silinmelidir.

 İzolasyon odalarında kullanılan ateş ölçerler mümkünse tek kullanımlık
olmalı veya oda dışına çıkartılmamalıdır. İzolasyon sona erdiğinde 1/100

çamaşır suyu ile silinir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu
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Kimyasal madde
döküldüğünde

Olay sonrasında  Eldiven giyilerek, dökülmüş materyal peçete, pamuk veya gazlı
bez ile alınır, tıbbi atık poşetine atılır. Cam kırığı varsa fırça ve kürekle

toplanır, kesici delici tıbbi atık kabına atılır.

 Deterjanlı su ile silinir

 1/100oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile silinir.

 Ortama civa dökülmesi halinde; havalandırmayı sağlamak için
pencereler açılır, civa üzerine toz kükürt dökülerek nötralize edilir ve

bertarafı sağlanır.

 Ortama gluteral dehit döküldüğünde; havalandırmayı sağlamak için
pencereler açılır,1 Litre solüsyona 6gram sodyum bisülfat olacak şekilde

nötralizan madde eklenir,2 dakika bekletilir ve bertaraf edilir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim Sorumlusu
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2. ORTA RİSKLİ ALANLARIN TEMİZLİK KURALLARI VE PLANI

TEMİZLENECEK
BÖLGE

TEMİZLİK
PERİYODU

TEMİZLİK ŞEKLİ SORUMLU KONTROL

Refakat Koltukları
ve Çekyatlar.

Haftada 1 kez.
Her hasta değişiminde.

Bulaş olduğunda.

 Deterjanlı su ile silinir.

 Vücut sıvıları ile bulaş olduğunda; Temizlikten sonra 1/10 çamaşır suyu
ile dezenfekte edilir.

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Hasta Yatakları Günde 1 kez.
Gerektiğinde.

 Deterjanlı su ile temizlenir,kurulanır. Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Yemek Masası-
Etajer

Günde 3 kez.  Deterjanlı su ile temizlenir,,kurulanır.

 Her temizliğin ardından 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile
silinir.

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Zemin Temizliği Her vardiyada 1 kez.
Gerekli

durumlarda.(Kan ve
vücut sıvıları ile kirlenme)

 Deterjanlı su ile paspaslanır, kurulanır.

 Gerekli durumlarda 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu 
ile silinir.

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Pencere ve Camlar Ayda 1 defa
Gerektiğinde.

 Cam sil ile temizlenir, kurulanır. Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Perdeler 3 Ayda 1 kez.
Bulaş Olduğunda.

 Çamaşırhanede çamaşır yıkama talimatına uygun bir şekilde yıkanır.

 Bulaş olduğunda; Enfekte çamaşır olarak kırmızı poşete
konup ağzı kapalı bir biçimde çamaşırhaneye taşınır. Çamaşırhanede

enfekte çamaşır için ayrılmış makinede çamaşır yıkama talimatına uygun bir
şekilde yıkanır.

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Tuvalet-Banyo-
Lavabo

Her vardiyada 1 kez
Gerektiğinde

 Deterjanlı su ile silinir.

 1/10 0çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim

Sorumlusu
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Serum Askıları,
Tekerlekli

Sandalye,Sedye.

Günde 1 kez.
Gerektiğinde.

 Deterjanlı su ile temizlenir,,kurulanır.. Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Bilgisayar ve
düzenekleri

Her vardiyada 1 kez
Gerektiğinde

 Deterjanlı su ile silinir. Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Bekleme koltukları Ayda 1 kez
Gerektiğinde

 Deterjanlı su ile silinir. Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Tıbbi Cihazlar Her kullanım sonrası
Gerektiğinde

 Deterjanlı su ile silinir, kurulanır

 1/10 0çamaşır ile
dezenfekte edilir.

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Oksijen,floumetre,
aspiratör,

nebülüzatör,
infüzyon pompası ve

destekleri

Her hasta değişiminde.
Gerektiğinde.(Gözle

görülür kirlenme
olduğunda)

 Oksijen floumetresinde su azaldığında üzerine distile su eklemesi
yapılmadan floumetre çıkarılıp su ile yıkanır.

 Aspiratörün direnaj şişeleri boşaltılır.

 Deterjanlı su ile yüzeyler silinir.

 1/50 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile yıkanır, kurulanıp saklanır.

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Tıbbi Atık Çöp
Kovaları

Her vardiya da 1 kez.
Bulaş olduğunda

 Her vardiya da tıbbi atık toplandıktan sonra çöp kovaları deterjanlı su ile
temizlenir,,durulanır ve kurulanır.

 Bulaş olduğunda 1/10 çamaşır suyu ile silinir.

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Geri dönüşüm ve
Evsel atık kovaları

Her vardiyada 1 kez  Her vardiyada çöp toplandıktan sonra deterjanlı su ile
temizlenir, durulanır ve kurulanır.

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Çarşaf, nevresim ve
benzeri tekstil
malzemeleri

Her hasta değişiminde
Hasta değişimi

Olmadıysa haftada 1 kez
Hasta çıkartılarıyla
bulaş olduğunda

 Hasta çıkartıları ile bulaş olmadıysa ağzı kapalı torbalarla,
hasta çıkartıları ile bulaş olduysa tıbbi atık poşeti ile

çamaşırhaneye gönderilir.

 Çamaşırhanede çamaşır yıkama talimatına göre yıkanır.

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Temizlik Malzemesi Her kullanımdan sonra.
Gerektiğinde.

 Temizlik ekipmanları(kova, toz bezi vb)Her kullanımdan sonra bol
deterjanlı su ile yıkanarak durulanır, kuru saklanır.

 Hasta çıkartıları ile bulaşmış yüzeylerde kullanılmış ise 1/10 çamaşır

Ünite Temizlik

personeli

Birim

Sorumlusu
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suyu ile temizlenir.

 Arındırılamayacak kadar kirlenen paspaslar, temizlik bezleri gün
sonunda çöpe atılır.

Buzdolabı. Haftada 1 kez.
Gerektiğinde.

 Deterjanlı su ile temizlenir.. Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Poliklinik odaları,
Emzirme odaları,

Müşahade odaları

Her vardiyada 1 kez
Gerektiğinde

 Deterjanlı su ile temizlenir

 Bulaş olduğunda 1/10 çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Kan ve vücut sıvıları
ile bulaş olduğunda,

Tıbbi atık
döküldüğünde

Her bulaştan Sonra.  Çıkartının üzerine kâğıt peçete, pamuk, gazlı bez v.b konur üzerine 1/10
çamaşır suyu  dökülerek 5- 15 dk. beklenir ve uygun şekilde toplanarak

tıbbi atık torbasına atılır.

 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile silinir veya duruma göre
paspaslanır.

 Kullanılan temizlik malzemeleri mutlaka dezenfekte edilir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim

Sorumlusu

Kimyasal madde
döküldüğünde

Olay sonrasında  Eldiven giyilerek dökülmüş materyal peçete, pamuk veya gazlı bez ile
alınır, tıbbi atık poşetine atılır. Cam kırığı varsa fırça ve kürekle toplanır,

kesici delici tıbbi atık kabına atılır.

 Deterjanlı su ile silinir

 1/100oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile silinir veya duruma göre
paspaslanır.

 Ortama civa dökülmesi halinde; havalandırmayı sağlamak için
pencereler açılır, civa üzerine toz kükürt dökülerek nötralize edilir ve

bertarafı sağlanır.

 Ortama gluteral dehit döküldüğünde;havalandırmayı sağlamak çin
pencereler açılır, 1 Litre solüsyona 6gram sodyum bisülfat olacak şekilde

nötralizan madde eklenir,2 dakika bekletilir ve bertaraf edilir.

Ünite Temizlik

personeli

Birim

Sorumlusu

Kapı Ayda 1 kez
Gerektiğinde

 Deterjanlı su ile temizlenir,,kurulanır. Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu
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Duvar Yılda 2 kez.
Gerektiğinde.

 Deterjanlı su ile temizlenir,,kurulanır. Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Elektrik düğmesi,
telefon, Kapı kolları

Her vardiyada 1 kez
Gerektiğinde

 Deterjanlı su ile silinir. Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Çalışan odaları Her vardiyada 1 kez
Gerektiğinde

 Deterjanlı su ile silinir, zeminler paspaslanır. Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Depolar, İlaç rafları Haftada 1 kez
Gerektiğinde

 Deterjanlı su ile silinir, zeminler paspaslanır. Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Cihaz yüzeyleri ve
donanımları

Günde 2 kez
Gerektiğinde

 Deterjanlı su ile silinir.

 1/10oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile silinir.

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Kalorifer Petekleri. 15 Günde 1 kez.  Deterjanlı su ile temizlenir. Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Tavan lambaları,
duvarlar

Yıl da 2 defa
Gerektiğinde

 Deterjanlı su ile temizlenir. Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Morg dolapları Her cenaze Tesliminden
sonra

Enfekte cenaze
Tesliminden sonra

 Deterjanlı su ile temizlenir. Ardından 1/100oranında sulandırılmış
çamaşır suyu ile silinir.

 Deterjanlı su ile temizlenir. Ardından 1/10oranında sulandırılmış
çamaşır suyu ile silinir.

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Cenaze yıkama alanı Her cenaze Yıkandıktan
sonra

Enfekte cenaze
Yıkandıktan sonra

 Deterjanlı su ile temizlenir. Ardından 1/100oranında  sulandırılmış
çamaşır suyu ile silinir.

 Deterjanlı su ile temizlenir. Ardından 1/10oranında sulandırılmış
çamaşır suyu ile silinir.

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu
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Tansiyon aleti Her kullanım sonrası
Gerektiğinde

 % 70 Alkolle ıslatılmış pamuk veya gazlı bezle silinir. Manşet kirlendikçe
yıkanır.

 İzolasyon odalarında kullanılan ateş ölçerler mümkünse tek kullanımlık
olmalı veya oda dışına çıkartılmamalıdır. İzolasyon sona erdiğinde 1/100

çamaşır suyu ile silinir.

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Steteskop Her kullanım sonrası
Gerektiğinde

 Kişiye özel olmalıdır.

 Her kullanımdan sonra %70 alkol ile ıslatılmış pamuk veya gazlı bezle
diyafram, kulaklık kısmı silinmelidir.

 İzolasyon odalarında kullanılan ateş ölçerler mümkünse tek kullanımlık
olmalı veya oda dışına çıkartılmamalıdır. İzolasyon sona erdiğinde 1/100

çamaşır suyu ile silinir.

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Ateş ölçer Her kullanımdan sonra
Gerektiğinde

 % 70 Alkolle ıslatılmış pamuk veya gazlı bezle silinir.

 İzolasyon odalarında kullanılan ateş ölçerler mümkünse tek kullanımlık
olmalı veya oda dışına çıkartılmamalıdır. mİzolasyon sona erdiğinde

1/100 çamaşır suyu ile silinir.

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Ambu Her kullanım sonrası
Gerektiğinde

 Kullanım sonrası deterjanlı su ile silinir. Ardından 1/10 oranında
sulandırılmış çamaşır suyu ile silinir.

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Mobilyaların Temizliği Günde 2 kez  Deterjanlı su ile temizlenir,,kurulanır. Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

3. DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARIN TEMİZLİK KURALLARI VE PLANI
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TEMİZLENECEK
BÖLGE

TEMİZLİK
PERİYODU

TEMİZLİK ŞEKLİ SORUMLU KONTROL

Zemin Temizliği Her vardiya da 1 kez
Gerektiğinde

 Deterjanlı su ile paspaslanır, kurulanır. Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Duvar Yılda 1 kez
Gerektiğinde

 Deterjanlı su ile temizlenir. Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Pencere ve Camlar Ayda 1 kez
Gerektiğinde

 Cam sil ile temizlenir, kurulanır. Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Kapı Hafta da 1 kez
Gerektiğinde

 Deterjanlı su ile temizlenir,,kurulanır Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Elektrik düğmesi,
telefon, Kapı

kolları

Her vardiyada 1 kez
Gerektiğinde

 Deterjanlı su ile silinir. Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Mobilya yüzeyleri Günde 1 kez
Gerektiğinde

 Deterjanlı su ile silinir Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Bilgisayar ve
düzenekleri

Her vardiyada 1 kez
Gerektiğinde

 Deterjanlı su ile silinir. Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Perdeler Ayda bir kez
Bulaş olduğunda

 Çamaşırhanede çamaşır yıkama talimatına uygun bir şekilde yıkanır.

 Bulaş olduğunda; Enfekte çamaşır olarak kırmızı poşete konup ağzı
kapalı bir biçimde çamaşırhaneye taşınır. Çamaşırhanede enfekte

çamaşır için ayrılmışNmakinede çamaşır yıkama talimatına uygun bir
şekilde yıkanır.

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Bekleme koltukları Haftada 1 kez
Gerektiğinde

 Deterjanlı su ile silinir. Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Tuvalet-Banyo-
Lavabo

Her vardiyada 1 kez.
Gerektiğinde.

 Sifon çekilir.

 Zemin, klozet içi, çevresi, lavabo, musluk başlıkları,kapı kolları önce

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu
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(Birimlerde2saatte 1
kontrol edilir.

Gerekirse temizlik
tekrarlanır)

su ve klorlu deterjanla temizlenir.Ardından 1/10 çamaşır suyu ile
dezenfekte edilir.

 Aynalar; hav bırakmayan bezle silinip kurulanır.

Kalorifer Petekleri. 15 Günde 1 kez.  Deterjanlı su ile temizlenir. Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Buzdolabı. Haftada 1 kez.
Gerektiğinde.

 Deterjanlı su ile temizlenir. Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Soğuk hava
depoları

Günde 1 kez
Gerektiğinde

 Kaba kiri arındırılır. Gerekli görülen yerler fırçalanır.,raflar deterjanlı
su ile silinir.

 Deterjanlı su ile zemin paspaslanır, durulanır ve kurulanır.

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Asansör kabini Günde 1 kez
Gerektiğinde

 Deterjanlı su ile asansörün tüm yüzeyleri silinir,durulanır
kurulanır.

 Zemin paspaslanır.

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Tıbbi Atık Çöp
Kovaları

Günde 1 kez.
Bulaş olduğunda

 Deterjanlı su ile temizlenir,,durulanır ve kurulanır.

 Bulaş olduğunda 1/10 çamaşır suyu ile silinir.

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Geri dönüşüm ve
Evsel atık kovaları

Günde 1 kez  Deterjanlı su ile temizlenir,,durulanır ve kurulanır. Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Kan ve vücut
sıvıları ile bulaş

olduğunda, Tıbbi
atık döküldüğünde

Her bulaştan Sonra.  Çıkartının üzerine kağıt peçete,pamuk,gazlı bez v.b konur üzerine
1/10 çamaşır suyu dökülerek 5- 15 dk.beklenir ve uygun şekilde

toplanarak tıbbi atık torbasına atılır.

 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile silinir veya duruma
göre paspaslanır.

 Kullanılan temizlik malzemeleri mutlaka dezenfekte edilir.

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Kimyasal madde
döküldüğünde

Olay sonrasında  Eldiven giyilerek dökülmüş materyal peçete, pamuk veya gazlı bez ile
alınır, tıbbi atık poşetine atılır. Cam kırığı varsa fırça ve kürekle

toplanır, kesici delici tıbbi atık kabına atılır.

 Deterjanlı su ile silinir

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu
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 1/100oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile silinir veya duruma
göre paspaslanır.

Çalışan odaları Her vardiyada 1 kez
Gerektiğinde

 Deterjanlı su ile silinir, zeminler paspaslanır. Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Arşiv Günde 1 kez
Gerektiğinde

Yılda 1 kez

 Deterjanlı su ile silinir, zeminler paspaslanır

 Yılda 1 kez 1/100oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile silinir,

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Su gider kanalları(Bahçe) Günde 1 Kez
Gerektiğinde

 Gider kapakları açılır.

 Biriken çöpler temizlenir, su ile yıkanır.

 Gider kapakları kapatılır.

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Yemek kapları ve
Diğer mutfakmalzemeleri

  Her kullanımdan
Sonra

Gerektiğinde

 Sıcak su ve deterjanla yıkanır kurulanarak bekletilir.

 En ideali bulaşık makinesi ile yıkamadır.

Ünite Temizlik

personeli

Birim

Sorumlusu

Bulaşık bezleri ve
fırçalar

Her bulaşıktan sonra
Gerektiğinde

 Kirli ise öncelikle su ve deterjanla yıkanır. Ardından 1/100oranında
sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.

 Kuru saklanır

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

Temizlik
Malzemesi

Her kullanımdan
sonra.

Gerektiğinde.

 Temizlik ekipmanları(kova, toz bezi vb)Her kullanımdan sonra bol
deterjanlı su ile yıkanarak durulanır, kuru saklanır.

 Hasta çıkartıları ile bulaşmış yüzeylerde kullanılmış ise 1/10 çamaşır
suyu ile temizlenir.

 Arındırılamayacak kadar kirlenen paspaslar, temizlik bezleri gün
sonunda çöpe atılır.

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu
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Su deposu Gerektiğinde ( Yılda
en az 1 kez)

 Tahliye vanalarını açarak deponun suyu boşaltılır. Kullanım suyu
şebekeden direk olarak hastaneye verilir.

 Deponun içi önce su ile yıkanır. Ardından 1/100oranında
sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfekte edilir. Bol su ile durulanır.

 Tahliye vanaları kapatılarak su deposu doldurulur.

Ünite Temizlik
personeli

Birim
Sorumlusu

NOT:
1. Temizlik solüsyonları işlemden hemen önce hazırlanmalı ve 24 saat içinde tüketilmelidir.
2. 1/100 Çamaşır suyu hazırlama: 10 litre suya 1 çay bardağı çamaşır suyu eklenir.
3. 1/50 Çamaşır suyu hazırlama: 5 litre suya 1 çay bardağı çamaşır suyu eklenir.
4. 1/10 Çamaşır suyu hazırlama: 1 litre suya 1 çay bardağı çamaşır suyu eklenir.
5. Bez, Kova, Eldiven kullanım alanları:

 Laboratuvar, Lavabolar ve Tuvaletler: Kırmızı kova, kırmızı eldiven, kırmızı bez.

 Islak alanlar: Sarı kova, Sarı eldiven, Sarı bez

 Kuru alanlar: Mavi kova, mavi eldiven, mavi bez.

6. Mop kullanım amaçları:

 Beyaz Mop: Kurulama

 Mavi Mop: Kuru süpürme

 Saçaklı Mop: Islak silme
7. Tablodaki temizlik periyotları birim bazında farklılık gösterebilir

TEMİZLİK MALZEMELERİ VE MALZEMELERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ KURALLAR:
Lavabo Fırçası: Temizlik malzemelerinin lavabo yüzeylerine uygulanmasında kullanılır. Umuma açık lavabolarda periyodik değiştirilmesi
tavsiye edilir.
T Paspas Takma Aparatı: Orlon ya da nemli mopların zeminlere uygulanmasında kullanılan aparattır.
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Tuvalet Fırçası (Klozet İçin): Tuvalet ve klozetlerin iç temizliğinde kullanılır ve aynı bölgede bırakılır. Umuma açık wc’lerde periyodik değiştirilmesi tavsiye 
edilir.
Saplı Faraş Süpürge: Zeminlerdeki küçük çöplerin pratik toplanmasında kullanılır.
Temizlik Eldiveni (Sarı-Mavi-Kırmızı): Temizlik işlerinde ellerin korunmasında ve kimyasalların ellerle temasını engellemekte kullanılır. Renk kodlamasına 
göre sadece belirlenen bölgelerde kullanılır. Kullanılan eldiven ters çevrilerek içindeki nemin kuruması sağlanır.
Cam Sileceği: Cam yüzeylerin pratik ve hızlı temizliğinde kullanılır.
Toz Bezi (Sarı-Mavi-Kırmızı): Nemli olarak masa, sandalye, kapı, pencere, çerçeve vs. temizliğinde kullanılır. Renk kodlamasına göre sadece belirlenen renk o 
bölgede kullanılır.
T Paspas Mavi Mop Orlon: Yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede ıslak paspasa gerek olmadan tozların toplanmasında kullanılır.
T Paspas Beyaz Mop Pamuklu: Islak paspas sonrası zeminde kalan fazla suyun alınmasında kullanılır.
Halı Yıkama Şampuanı: Belirtilen oranda hazırlanan solüsyon halı yıkama makinelerinde halı ve koltuklara uygulanır. Temizlik yapılan kurumadan üzerlerinde
gezinilmemelidir
Cam Temizleme Maddesi: Cam ve parlak yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Spreyleme yoluyla yüzeylere uygulanır ve hav bırakmayan temiz bez ile kurulanır.

Genel Amaçlı Yüzey Temizleyici: Zemin, kapı, pencere ve dolapların temizliğinde kullanılır. Ürün üzerinde tavsiye edilen oranlarda hazırlanan solüsyon 
yüzeylere bez mop sünger vs. ile uygulanır.
Çöp Torbası Kırmızı: Çöp torbası üzerinde Dikkat Hastane Atığı yazmalı ve tehlikeli atık işareti bulunmalıdır. Tehlikeli hastane atıklarının toplanmasında 
kullanılır. Toplanan poşetler taşınırken vücuttan uzak tutulmalı ve kesinlikle tekrar kullanılmamalıdır.
Krem Banyo ve Lavabo Temizleyici: Banyo ve Lavaboların temizliğinde kullanılır. Yüzeylere uygulanan ürün bez sünger fırça ile tatbik edilir. Uygulama sonrası
durulanır. Çizilmelere dayanıklı yüzeylerde kullanılabilir.
Çamaşır Suyu: Banyo lavabo, tuvalet ve zeminlerin temizlik ve hijyen sağlamak amacıyla kullanılır. solüsyon yüzeylere fırça bez sünger yardımıyla uygulanır. 
3-5 dakika beklendikten sonra bol suyla durulanır. İyi havalandırılan yerlerde kullanılmalıdır. Asit içeren (Kireç, sökücü, tuz ruhu) ürünlerle karşılaştırılması 
zehirli gaz oluşumuna sebep olur.
Cila Makinesi Pedi Beyaz: Polimer bazlı zemin cilalarının parlatılmasında kullanılır.
Z Katlı Dispencer Havlu: Toplu kullanım alanlarında ellerin kurulanmasında kullanılır. Tek kullanımlık olduğu için hijyeniktir.
Tuvalet Kâğıdı: Temizlenecek bölgenin el ile temasını engellemek için kullanılan tek kullanımlık kâğıt temizlik ürünüdür.
Sıvı El Sabunu: Toplu kullanım alanlarında el temizliğinde kullanılır. Sıvı sabun aparatıyla kullanıldığı için kişiler sadece kendi kullanacağı ürünle temas eder ve
bu sayede hijyen sağlanır. Sabunlukların içindeki sabun miktarı azaldığı zaman üzerine kesinlikle ilave yapılmaz, boşalan sabunluklar yıkanıp kurutulduktan 
sonra tekrar doldurulur.
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WC Temizleyici: Sadece aside dayanıklı yüzeylerde kullanılır. Belirtilen oranda hazırlanan ürün yüzeylere fırça ile uygulanır bir süre beklendikten sonra bol su 
ile durulanır. İyi havalandırılan ortamlarda kullanılmalıdır. Klor (çamaşır suyu) içeren ürünlerle karıştırılması zehirli gaz oluşumuna sebep olur mutlaka eldiven
kullanılmalıdır. Cilt ile temasından kaçınılmalıdır.
Çek pas veya Çekçek: Yapılan temizlik ve durulamadan sonra kalan suyun giderlere doğru yönlendirilmesinde ve zemin temizliğinde mop önünde biriken 
kaba kirlerin toplanmasında kürekle birlikte kullanılır.
WC Koku Giderici Askılı: Banyo ve WC’lerde kötü kokuların engellenmesinde kullanılır. Elle temasından kaçınılmalıdır.
Polimer (Süt) Cila: Zeminlerin parlatılmasında kullanılır. İyi temizlenmiş zeminlere yeterli miktarda sürülerek kuruması beklenir ve ped ile parlatılır.
Paspas Püskülü( Islak Mop): Yüzeylerin paspaslanmasında kullanılır. Zeminlere S çizilerek uygulanır.
Çift Kovalı Paspas Arabası: Çift kovası sayesinde temiz ve kirli suyu biriktirir. Mavi kovasında hazırlanan temiz deterjanlı su paspas yardımıyla zeminlere 
uygulanır. Kirlenen paspas kirli (kırmızı) su bölümünde yıkanıp sıkılır. Mavi kovaya üretici firma önerisine uygun konsantrasyonda, kırmızı kovaya ise bunun 
yarısı kadar deterjan veya dezenfektan konulur.
Kireç Çözücü: Banyo lavabo ve WC’lerde biriken kireç kalıntılarını temizlemede kullanılır. Yeterli miktarda kullanılan ürün sünger fırça ile yüzeylere uygulanır 
ve bol su ile durulanır. İyi havalandırılan yerlerde kullanılmalıdır. Klor (çamaşır suyu) içeren ürünlerle karıştırılması zehirli gaz oluşumuna sebep olur. Mutlaka 
eldiven kullanılmalıdır. Cilt ile temasından kaçınılmalıdır.
ÇEVRE VE BAHÇE TEMİZLİĞİ:

 Hastanemiz için çevre kavramı Manastır binasında Acil Servis yokuşundan başlar ve depoların arkasına kadar olan tüm bölümü, otoparkı, ana binanın
ön tarafını ve otobüs durağını da içine alır. Sahil binasında ise demir parmaklıklarla ayrılmış bölümü kapsar.

 Hastanemizin misyonu ve hedefleri arasında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi almak da yer alır. Tüm temizlik personeli bu hedef 
doğrultusunda titizlikle çalışmalarını sürdürür.

 Hastane bahçesi ve çevresi haftanın 7 günü temiz tutulur. Çevre ve bahçe temizliği hastane idaresince belirlenmiş temizlik şirketi elemanları 
tarafından yürütülür. Kantin ve çevresinin temizliği ise kantin çalışanları tarafından sağlanır.

 Özellikle Acil Servisler, Poliklinik binaları ve Hemodiyaliz girişi ve Hastane ana giriş kapılarının önü devamlı temiz ve bakımlı olacaktır.

 Su giderleri için oluşturulmuş kanallardaki mazgallar günlük olarak temizlenecek ve düzenli olarak yerlerine konulacaktır.

 Tıbbi Atık ve Çöp toplanma merkezinin zemini ve etrafı her gün yıkanacaktır. Bu merkezin kapıları kapalı olarak tutulacaktır.

 Hastane bahçesinde yer alan çöp konteynırlarının kapakları kapalı olacak ve etrafında saçılmış çöp bulunmasına izin verilmeyecektir.

 Yağışlı havalarda poliklinikler ve ana binaların girişlerine personel ve hastaların çamurlu ayakkabılarla girişlerinde kirlenmeyi önlemek için bu amaçla 
kullanılan örtüler serilecektir.

 Kantin çevresi ve bahçe temizliği periyodik olarak idare ve temizlik komisyonu denetleyicileri tarafından denetlenecektir. Çevre ve bahçe 
temizliğinde görevli olan personeller sorumluları tarafından denetlenecektir.


