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1. AMAÇ
Morg ünitesinde enfeksiyon hastalıklarına yol açabilecek risklerin kontrol altına alınması ve enfeksiyonun önlenmesi.

2. KAPSAM
Tüm morg çalışanlarını kapsar.

3. GENEL ESASLAR
1. Morg ünitesindeki tüm uygulamalar öncesi ve sonrasında el yıkama talimatına uyulmalıdır.
2. Cenazenin kabulü, taşınması ve nakli sırasında koruyucu ekipman (eldiven, koruyucu önlük, maske vb.) giyilmelidir.
3. Cenazelerin tümü enfekte kabul edilerek, kabulünde güvenlik ekipmanı (eldiven,koruyucu önlük, maske vb.) 
kullanılmalıdır.
4. Cenazenin bulunduğu salonda herhangi bir şey yenilip içilmez, sigara içilmez. Ünitede çalışırken eller yüze 
sürülmemeli, ağza herhangi bir şey alınmamalıdır.
5. Cenazenin bulunduğu salona çanta, palto, hırka, mont ve gereksiz malzeme getirilmemelidir.
6. Kontamine giysi veya koruyucu ekipman (eldiven, koruyucu önlük, maske, çizme,vb.) cenazenin bulunduğu salon 
dışına çıkarılmamalıdır.

4. TEMEL TEMİZLİK İLKELERİ
1. Temizlik temiz alandan kirli alana doğru yapılır.
2. Temizlik malzemeleri morgun her bölümü için farklıdır ve temizlik solüsyonu temizlenen bölgenin risk durumuna göre 
hazırlanır. Bölümlerin temizliği su ve deterjanla yapılır, tuvalet temizliğinde 1/100 oranında sulandırılmış hipoklorit
kullanılabilir
3. Temizlik malzemeleri kova içinde ve ıslak bırakılmaz, temizlik bitiminde malzemeler uygun şekilde yıkanıp kurutulur. 
Mümkünse temizlik malzemeleri ve paspaslar ayrı bir odada bulunmalı, paspaslar mutlaka kuru olarak saklanmalıdır.
4. Temizlik/dezenfektan çözeltileri; aşırı kirlendiğinde, başka bir bölümün temizliğine başlamadan önce, değiştirilmelidir.
5. Morg içinde toz oluşmasına neden olacak kuru süpürme, silkeleme yapılmaz.
6. Morgun tüm bölümlerinde böcek ve haşerenin üremesini/yaşamasını önleyecek tedbirler alınmalıdır.
7. Bölüm sürekli temiz ve havalandırılmış olmalıdır.
Temiz Alan
Bekleme salonu, görüşme odası, morg malzeme deposu, morg koridoru
Kirli Alan
Cenaze yıkama odası, cenaze kabul alanı, koridorları

5. UYGULAMA
Cenaze Yıkama Alanının Temizliği
1. Cenaze yıkama alanı, cenazelerin konulduğu dolaplardan uzakta ve havalandırması olan ayrı bir bölgede olmalıdır.
2. Cenaze yıkama alanı kolayca temizlenip yıkanabilecek ve dezenfekte edilebilecek bir yapıda olmalıdır.
3. Kan ve diğer riskli materyal (gaita, idrar, vb.) ile bulaş durumunda kaba kir kağıt havlu ile alınır ve sonra kirli alan 1/10 
çamaşır suyu ile silinir
4. Cenaze yıkama suyu etrafa sıçratılmamalıdır. Cenaze yıkama alanının zemini yıkanmalı ve 1/100 çamaşır suyu ile 
dezenfeksiyonu sağlanmalıdır
5. Her cenaze yıkama işlemi ardından yıkama alanı paspas yapılmalı ve 1/100 çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir.
6. Kan ve diğer riskli materyalle temasta temizlikten sonra paspas başlığı değiştirilir
7. Yıkama işlemi sırasında kullanılan sünger, havlu gibi malzemeler mümkünse tek kullanımlık olmalıdır. Yeniden 
kullanımı söz konusu ise çamaşırhane talimatına göre enfekte çamaşır protokolü uygulanmalıdır.
8. Cenazeye eldivensiz dokunulmamalıdır. Eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalıdır.
9. Yıkama alanı çöpleri, bu iş için ayrılmış personel tarafından, steril olmayan eldiven kullanılarak “Atık Yönetimi 
Talimatına” göre toplanır.
10. Çöp kovaları görünür kir varlığında hemen, periyodik olarak da haftada bir kere yıkanıp durulanır. riskli infeksiyöz 
materyalle kontamine olduysa 1/100 çamaşır suyu ile dezenfekte edilir
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11. Pencere kenarı, kapı kolu gibi tüm düz yüzeyler deterjanlı su ile temizlenir

Koridor temizliği
Deterjanlı su ile kirlendiğinde ve günlük olarak paspaslanır, kurulanır.
Lavabo temizliği
1. Lavabolar her cenaze yıkama işleminden sonra temizlenir.
2. Lavabo kaba kirinden arındırılır.
3. Lavabo ve kenarları su ve deterjanla temizlenir. 1/100 çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.
4. Bez yıkandıktan sonra lavabo arkasındaki fayanslar silinir.
Tuvalet Temizliği
1. Sifon çekilir.
2. Klozetin içi toz deterjanla fırçalanır.
3. Klozet çevresi ayrı bir bezle silinir, durulanır.
4. 1/100 oranında çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.
5. Tuvalet zemini en son temizlenir, temizlik malzemeleri başka yerde kullanılmaz.

6. PERSONEL
1. Morg ünitesinde temizliğin sürekliliği için daimi bir temizlik elemanı bulunması önerilir. Çalışan personelin devamlı 
hizmet içi eğitim alması sağlanmalıdır.
2. El hijyeni ve eldiven kullanımı konusunda devamlı eğitim uygulanmalıdır.
3. Personelin kızamık, kızamıkçık, kabakulak, polio, difteri, boğmaca, HAV, HBV, suçiçeği hastalıklarına karşı immün 
olması (aşılı/geçirmiş) önerilir. Eğer immünite yoksa aşılanması gerekir.
4. Personelde bulaşıcı hastalık bulguları ortaya çıktığında hastane enfeksiyon kontrol komitesine bildirilmelidir.

7. CENAZE ALIM-SAKLANMASI-TESLİMİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
1. Cenaze sıvı sızdırmayan tek kullanımlık plastik ceset torbalarına konmalı ve inceleme bittikten sonra gerekli ise yeni bir
ceset torbasına alınmalıdır.
2. Kabul, saklama ve teslim sırasında görevliler cenazeye eldivensiz çıplak elle dokunmamalıdır.
3. Gerekmedikçe( kimlik tespiti, v.s.) ceset torbası açılmamalıdır.
4. Cenaze sahipleri veya yakınları cenazeye eldivensiz dokunmamaları ve öpmemeleri konusunda morg yönetimi 
tarafından bilgilendirilmelidir.

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Direktörü Başhekim Yardımcısı


