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1- GENEL BİLGİLER

1.1- AMAÇ
Kurumun tüm alanlarında temizliğin sürekliliğini ve etkinliğini sağlayarak hasta, hasta yakını ile çalışanların güvenliği ve memnuniyetini arttırmak.

1.2- KAPSAM
Bu prosedür Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde uygulanan temizlik, dezenfeksiyon  ve antisepsi uygulamaların nasıl yapılacağını kapsar.

1.3- KISALTMALAR
Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır.

1.4-TANIMLAR
Temizlik: Kir ve organik maddelerin mekanik olarak uzaklaştırılması işlemidir.
Dezenfektan: Cansız maddeler ve yüzeyler üzerinde bulunan mikroorganizmaların (bakteri sporları hariç) yok eden ve üremelerini durduran madde.
Dezenfeksiyon:Cansız maddeler ve yüzeyler üzerinde bulunan mikroorganizmaların (bakteri sporları hariç) yok edilmesi veya üremelerinin durdurulmasıdır.
Yüksek seviyeli dezenfeksiyon: Tüm vejetatif bakteriler, virüsler ve mantar sporları ile bakteri sporlarının bir kısmının eliminasyonudur.
Orta seviyeli dezenfeksiyon: Tüberküloz etkenleri ve diğer vejetatif bakterilerle virüs ve mantarların çoğunun inaktive edilmesidir.
Düşük seviyeli dezenfeksiyon: Tüberküloz etkenleri ve zarfsız virüslere etkisiz olan, ancak bir kısım vejetatif mikroorganizmaları inaktive edebilen

dezenfeksiyon seviyesidir.
Antisepsi: Canlı doku üzerindeki veya içindeki mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin engellenmesidir.
Antiseptik: Canlı üzerinde kullanılabilen germisitlerdir.
Profilaksi: Hastalıkların oluşumu veya ilerlemesini önlemek amacıyla yapılan tıbbi girişimler.
Dekontaminasyon: Kontamine malzemenin temizlik, dezenfeksiyon veya sterilizasyon ile kullanıma elverişli hale getirilmesidir.

1.5-SORUMLULAR
Bu prosedürün uygulanmasından Başhekim, Enfeksiyon Kontrol Komisyonu üyeleri, Temizlik Birim Sorumlusu, Temizlik Elemanları başta olmak üzere tüm

çalışanlar sorumludur.
Yapılan tüm temizlikler temizlik sorumlusu tarafından kontrol edilir ve temizlik kontrol formu aracılığıyla kayıt altına alınır. Temizlik kontrol formu basılı ya

da dijital ortamda tutulabilir.
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2- BÖLÜMLER İÇİN RİSK TANIMLAMASI
2.1- Yüksek riskli alanlar: Ameliyathaneler, merkezi sterilizasyon ünitesi, poliklinikler, atık depoları.
2.2- Orta riskli alanlar: Servisler, laboratuvarlar, radyoloji ünitesi.
2.3- Düşük riskli alanlar: Koridorlar, idari odalar, kafeterya, arşiv, depo.

3- GENEL TEMİZLİK ÖNERİLERİ
a) Her bölümün temizliği o bölümde çalışan temizlik personeli tarafından yapılmalıdır.
b) Temizliğe başlamadan önce ve temizlik bitiminde eller yıkanmalıdır.
c) Temizlik personeli, temizlik sırasında mutlaka kişisel koruyucu ekipman kullanacak.
d) Temizlik yaparken en az toz ve aerosol oluşturacak yöntem seçilmelidir.
e) Kesinlikle kuru süpürme ve silkeleme yapılmamalıdır.
f) Islak temizlik yöntemi kullanılmalıdır.
g) Toz kalkmasına neden olacak toz alma yöntemlerinden kaçınılmalıdır.
h) Temizlik hareketlilik başlamadan önce yapılmalıdır.
i) Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir.
j) Temizlik, temizden kirliye doğru yapılmalıdır.
k) Her günün başında paspas ve bez fırçaları değiştirilmelidir.
l) Kirli paspasla temizlik yapılmamalıdır.
m) Kirlenen paspaslar su ve deterjanla gerektiğinde çamaşır suyuyla yıkanmalı ve kurutularak saklanmalıdır.
n) Temizlik işlemi bittiğinde temizlik malzemeleri yıkanmalı ve kuru şekilde saklanmalıdır.
o) Temizlik malzemeleri kova içinde ve ıslak bırakılmamalıdır.
p) Bez ve kova renkleri temizlenecek alana göre belirlenmelidir.
q) Farklı alanlarda farklı temizlik bezi kullanılmalıdır.
r) Kirli bezle temizliğe devam edilmemeli, sık sık bez değiştirilmelidir.
s) Kirlenen bezler sıcak su ve deterjanla yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanılmalıdır.
t) Temizlik solüsyonu temizlenen bölgenin risk durumuna göre ve uygun oranda hazırlanmalıdır.
u) Temizlik solüsyonları günlük olarak işlemden hemen önce hazırlamalı uzun süre bekletilmemelidir.
v) Temizlik/dezenfektan çözeltisi sık değiştirilmelidir.
w) Temizlik/dezenfektan çözeltisi kirlendiğinde ve 3 poliklinik temizlendikten sonra değiştirilmelidir.
x) Temizlik malzemeleri her bölüm için farklı olmalıdır.
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y) Temizlik maddeleri ve dezenfektanlar birbiri ile karıştırılmamalıdır.
z) Kapı ve pencereler, gerekli görülen her durumda ve birime uygun sıklıkta  su ve deterjanla silinmelidir.
aa) Oksijen başlıkları kullanılmasa bile haftada bir temizlenmelidir.
bb) Sedye, çamaşır arabası, tekerlekli sandalye yüzey ve tekerlekleri gerektikçe deterjan ve su ile silinmelidir.
cc) Tuvaletler en son temizlenmelidir.
dd) Kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerin temizliğinde yüzey dezenfektanı ya da 1/10’luk çamaşır suyu hazırlanmalıdır.
ee) Gerekli görülen durumlarda periyod beklenmeden temizlik yapılmalıdır.
ff) Personelin yaptığı temizlik işleri personel temizlik takip formu ile takip edilmelidir.

4- KAN VE VÜCUT SIVILARI DÖKÜLDÜĞÜNDE UYGULANMASI GEREKENLER
a) Kan ve vücut sıvılarının döküldüğü yüzeyler beklemeden hemen temizlenmelidir.
b) Temizliği yapacak personel eldiven giymeli ve diğer kişisel korunma önlemlerini uygulamalıdır.
c) Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde hemen kağıt havlu ya da emici bir madde ile dökülen sıvı emdirilmeli kaba kiri alınmalıdır.
d) Kirlenen bölge yüzey dezenfektanı ya da 1/10 çamaşır suyu ile silinmeli, temiz su ile durulanmalıdır.
e) Atıklar kırmızı çöp poşetine atılmalıdır.
f) İşlem sonrası paspas dezenfekte edilmelidir.
g) Temizlik tamamlandığında eller mutlaka yıkanmalıdır.
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Bölüm
Temizlik ve

Dezenfeksiyon
Yapılacak Alan

Kullanılacak
Malzeme Uygulama Sıklığı Açıklamalar

STERİL ALAN
AMELİYATHANE

ODALARI

(YÜKSEK RİSKLİ
ALAN)

Günün son
ameliyatından sonra
Yüzey ve Zemin

-Dezenfektan
- kompres bez

Günün son
ameliyatından sonra

- Ameliyat masası, sehpası, lambası, anestezi ekipmanı vb. ayrı ayrı kompreslerle silinir, temizden
kirliye doğru dezenfeksiyon yapılır, işlem sonunda kompresler atılır. Elle ulaşılamayan yerlerde
hızlı yüzey dezenfektanı kullanılır.
- Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru “s” çizerek yapılır. Paspasın arabasının temiz taraftaki
kovasında dezenfektanlı solüsyon, kirli taraftaki kovasında su bulunmalıdır. Paspas önce temiz
tarafta ıslatılır ortada bulunan sıkma mekanizmasında kirli tarafta sıkıldıktan sonra zemin
paspaslanır. Paspaslama yapıldıktan sonra paspas dezenfekte edilir.

Ameliyat aralarında ve
her ameliyatın sonunda
yüzey ve zemin

-Dezenfektan
- kompres bez

Ameliyat aralarında
her ameliyatın
sonunda
kirlenme oldukça

- Ameliyat aralarında odada bulunan yüzeylerde (anestezi makinesi, monitör, hasta masası, vb.)
gözle görünür kirlenme yoksa yüzey dezenfektanı kullanılır.
- Her ameliyattan sonra çıkan  tüm çöpleri (ambalaj atıkları hariç) kırmızı atık torbalarına koyarak
uzaklaştırılır.
- Ambalaj atıkları mavi çöp poşetine koyularak uzaklaştırılır.
- Örtüler, kompresler hemşire gözetiminde kontrol edilerek kirli sepetine koyularak uzaklaştırılır.
Bu süreçte kullanılan ameliyat aletlerinin örtülerinin içine kalmamasına dikkat edilir, sayımı yapılır,
dekontaminasyon odasına teslim edilir. Kirli sepetinde ki çamaşırlar çamaşırhaneye gönderilir,
yıkanan örtüler sterilizasyon ünitesi tarafından teslim alınır.
- Yer yüzey dezenfektanlı solüsyonla paspaslama yapılır, paspas dezenfekte edilir.

Çöp Kovaları -Dezenfektan Kirlenme oldukça - Çöp kovası kirlenmişse dezenfektanlı suyla silinir ve kurulanır. Çöp poşeti değiştirilir.

Haftalık ve aylık
temizlik
yüzey ve zemin

-Dezenfektan

-Kompres bez

-Her haftanın son iş
günü
-Her ayın son cuma
günü

- Haftalık Temizlik her hafta cuma günü saat 15 ile 17 arası yapılır.
- Ameliyat faaliyetleri yoğunluğuna ve kontaminasyon durumuna göre ameliyathane her ayın son
cuma günü acillerin dışında vaka olmadığında kapsamlı temizlik yapılır.
- Odadaki tüm taşınabilir aletler dışarı çıkartılır.
- Kapılar, pencereler, duvarlar, zemin, taşınamayan malzemeler dezenfektanlarla silinir.*Zeminin
cilası bozulmuşsa ıslak vakum yapılır, kurulanır cila çekilir.*Tavan lambaları, ameliyat masaları,
merkezi sistem aspiratörleri, anestezi cihazları, dikiş dolapları dezenfektanlı solüsyonla
silinir.*Dışarıya çıkarılan malzemeler tekerlekleri de dahil silinip içeri alınır ve yerleştirilir.

Cerrahi el yıkama
lavabosu Yüzey

-Deterjan
-Ovma maddesi
-Dezenfektan

Günde 1 kez yapılır.
İlk ameliyat öncesi.
Kirlenme oldukça
tekrarlanır.

- Cerrahi el yıkama lavabosunu kaba kirlerinden sıvı deterjan, ovma maddesi ve su ile
arındırdıktan sonra, dezenfektan solüsyon ile fırçalayarak temizlenir.
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Bölüm
Temizlik ve

Dezenfeksiyon
Yapılacak Alan

Kullanılacak
Malzeme Uygulama Sıklığı Açıklamalar

STERİL ALAN
AMELİYATHANE

ODALARI
TIBBI

CİHAZLAR

(YÜKSEK RİSKLİ
ALAN)

Tansiyon aleti manşonu -Dezenfektan Her kullanım sonrası
Çok kirli ve kontamine olursa sterilizasyona gönderilir. Ameliyathanede tek kullanımlık (
kompres) bez kullanılır.

Steteskop -Dezenfektan Her kullanım sonrası Ameliyathanede tek kullanımlık( kompres) bez kullanılır

Anesteziekipmanları -Dezenfektan Her kullanım sonrası Tek kullanımlık( kompres) bezle yapılır.

Defibrilatör aleti -Dezenfektan Her kullanım sonrası Ameliyathanede tek kullanımlık ( kompres) bez kullanılır

YARI STERİL
ALAN

(YÜKSEK RİSKLİ
ALAN)

Ayılma odası zemin
Defibilatör, nebilizatör
,monitör

-Dezenfektan
Günde 1 defa.
Kirlenme oldukça

Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru “S” çizilerek yapılır.
Yüzey temizliğinde tek kullanımlık (kompres) bez kullanılır.

AMELİYATHAN
STERİL

OLMAYAN ALAN
GENEL

ALANLAR

(ORTA RİSKLİ
ALAN)

Koridor,Depo
Zemin

-Dezenfektan
Günde 2 kez yapılır.
Kirlenme oldukça
tekrarlanır.

Bu alanda kullanılan paspas arabası ve temizlik malzemeleri steril alanda kullanılmaz

Personel odası
Zemin Deterjan – su

Günde 2 defa yapılır.
Kirlenme oldukça
tekrarlanır.

Bu alanda kullanılan paspas ve arabası ayrı olmalıdır.
Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru “s” çizerek yapılmalıdır. Paspasın arabasının bir
kovasında temiz değer kovasında kirli su bulunmalıdır. Paspas önce temiz tarafta ıslatılır ortada
bulunan sıkma mekanizmasında kirli tarafta sıkıldıktan sonra zemin paspaslanmalıdır. Paspaslama
sonrası paspas dezenfekte edilir.

Personel odası
Yüzey

Deterjan – su
Yüzeye uygun
renk kodlu bez

Günde 1 defa yapılır.
Kirlenme oldukça
tekrarlanır.

Renk Koduna Göre Bez ve Kova
* Elbise dolabı,  : Mavi bez - Mavi kova
*Personel odasındaki yüzeyler: Mavi bez - Mavi kova
*Banyo ve kapıları: Kırmızı bez- Kırmızı Kova
*Camlar ve duvarlar: Mavi bez - Mavi kova
*Buzdolabı: Sarı bez- Sarı kova
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Bölüm
Temizlik ve

Dezenfeksiyon
Yapılacak Alan

Kullanılacak
Malzeme Uygulama Sıklığı Açıklamalar

AMELİYATHANE
STERİL
OLMAYAN ALAN
GENEL
ALANLAR

(ORTA RİSKLİ
ALAN)

Kapı ve kapı kolları,
duvarlar

-Deterjanlı su,
-dezenfektan

Günde 1 defa yapılır.
Kirlenme oldukça
tekrarlanır.
Duvarlar ayda bir
temizlenir.

Mavi kova, mavi bez

Camlar
Deterjanlı su,
uygun renk kodlu
bez

Haftada 1 kez Mavi kova, mavi bez

Lavabo,
musluklar ve WC

Deterjan – su
Cif
Dezenfektan

Günde 3 defa yapılır.
Kirlenme oldukça
tekrarlanmalıdır.

*WC ve kapıları : Kırmızı bez-Kırmızı kova
*Önce tuvaletin içine cif ve yüzey temizlik maddesi dökülerek   tuvalet fırçası ile  temizlenmelidir.
*Tuvalet zemini  ovulup yıkandıktan sonra kurumaya bırakılmalıdır.
*Lavabolar içi, dışı, altı temiz, çizik ve leke olmamalı, su tesisatının üstü-altı temiz, lekesiz ve

alkali kalıntısı olmamalıdır.
* Tuvalet ve lavabolar her gün bir defa %1’lik dezenfektan ile temizlenmelidir.Lavabolar içi, dışı,
altı temiz, çizik ve leke olmamalı, su tesisatının üstü-altı temiz, lekesiz ve alkali kalıntısı
olmamalıdır.

Hasta sedyeleri -Dezenfektan Her hastadan sonra Mavi kova, mavi bez

Pnomotik cihazların
tüpleri

- Yüzey
dezenfektanı
-Alkol

Günde 1 defa yapılır.
Kirlenme oldukça
tekrarlanır.

Mavi bez-mavi kova

Çamaşır arabası,
- Yüzey

dezenfektanı
-Alkol

Günde en az 1 defa
ve kirlenme oldukça. Mavi kova, mavi bez
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Bölüm
Temizlik ve

Dezenfeksiyon
Yapılacak Alan

Kullanılacak
Malzeme Uygulama Sıklığı Açıklamalar

SERVİSLER
(ORTA RİSKLİ

ALAN)

Hasta odası
Zemin Deterjan – su

Günde 2 defa yapılır.
Kirlenme oldukça
tekrarlanır.

Bu alanda kullanılan paspas ve arabası ayrı olmalıdır.
Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru “s” çizerek yapılmalıdır. Paspasın arabasının bir
kovasında temiz değer kovasında kirli su bulunmalıdır. Paspas önce temiz tarafta ıslatılır ortada
bulunan sıkma mekanizmasında kirli tarafta sıkıldıktan sonra zemin paspaslanmalıdır. Paspaslama
sonrası paspas dezenfekte edilir.

Hasta odası
Yüzey

Deterjan – su
Yüzeye uygun
renk kodlu bez

Günde 1 defa yapılır.
Kirlenme oldukça
tekrarlanır.

Renk Koduna Göre Bez ve Kova
* Elbise dolabı,  : Mavi bez - Mavi kova
*Hasta odasındaki yüzeyler: Mavi bez - Mavi kova
*Banyo ve kapıları: Kırmızı bez –Kırmızı Kova
*Camlar ve duvarlar: Mavi bez - Mavi kova
*Buzdolabı: Sarı bez- Sarı kova

Kapı ve kapı kolları,
duvarlar

-Deterjanlı su,
-dezenfektan

Günde 1 defa yapılır.
Kirlenme oldukça
tekrarlanır.
Duvarlar ayda bir
temizlenir.

Mavi kova, mavi bez

Nevresim Takımları Deterjan Her hastadan sonra Her hastadan sonra yıkanır ütülenir.

Camlar
Deterjanlı su-
Uygun renk kodlu
bez

Cam temizleme
maddesi Camlar ayda 2 kez Duvarlar ayda 1 kez Perdeler ayda 1 kez ve gerektikçe

Desk ve masalar Deterjan-Su Günde 1 defa.
Kirlenme oldukça Mavi bez
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Bölüm
Temizlik ve

Dezenfeksiyon
Yapılacak Alan

Kullanılacak
Malzeme Uygulama Sıklığı Açıklamalar

MERKEZİ
STERİLİZASYON
ÜNİTESİ

STERİL ALAN

(YÜKSEK
RİSKLİ ALAN)

Dolaplar,Raflar, tezgah * Dezenfektan
* Sarı bez

Haftada 1 kez yapılır.
Kirlenme oldukça
tekrarlanır.

Steril depo rafları,tezgah  kompreslerle silinir,temizden kirliye doğru dezenfeksiyon yapılır,işlem
sonunda kompresler atılır.Elle ulaşılamayan yerlerde hızlı yüzey dezenfektanı kullanılır.

Otoklav,Otoklav kapak
contası

*Dezenfektan
*Distile su Günde 1 kez yapılır. Otoklavın dışı yumuşak kompres ile silinir.Otoklavın içi distile su ve yumuşak kompres ile

silinir,kurulanır.Kapak contası günde 2 kez silikon sprey ile spreylenerek bakımı yapılır.

Steril alan zemin *Dezenfektan
Günde 2 kez
yapılır.Kirlenme
oldukça tekrarlanır.

Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru"S" çizerek yapılır.Paspas arabasının temiz taraftaki
kovasında dezenfektanlı solüsyon,kirli taraftaki kovasında su bulunmalıdır.Paspas önce temiz tarafta
ıslatılır,ortada bulunan sıkma mekanizmasında kirli tarafta sıkıldıktan sonra zemin
paspaslanır.Paspaslama yapıldıktan sonra paspas dezenfekte edilir.

Çöp kovaları *Dezenfektan
Haftada 1 kez
yıkanır.Kirlenme
oldukça tekraralanır.

çöp kovası kirlenmişse dezenfektanlı su ile yıkanır,kurulanır.Çöp poşeti değiştirilir.

Kapı ve kapı kolları *Dezenfektan
* Sarı bez

Günde 1 kez iş
bitiminde
yapılır.Kirlenme
oldukça tekrarlanır.

Kapı,kapı kolları ve pencere önleri kompresle silinir.İşlem sonunda kompres atılır.

Duvarlar Deterjanlı su
dezenfektan

Ayda 1 kez
temizlenir. Deterjan ve dezenfektanlı solüsyon ile silinir.

Haftalık ve aylık
temizlik  yüzey ve
zemin

*Dezenfektan
* Sarı bez

Her haftanın son iş
günü         Her ayın
son Cumartesi günü

*Haftalık temizlik her hafta Cumartesi günü saat 08 ile 13 arası yapılır.
*Kapılar,pencereler,duvarlar,zemin,taşınmayan malzemeler dezenfektanlarla silinir.
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MERKEZİ
STERİLİZASYON
ÜNİTESİ

TEMİZ ALAN

(YÜKSEK
RİSKLİ ALAN)

Tezgahlar yüzey *Dezenfektan

Günde 3 kez yapılır.
Kirlenme oldukça
tekrarlanır.

Tüm tezgahlar % 1'lik dezenfektan ile silinir.

Alet Paketleme
Tezgahı *Dezenfektan Her kullanım sonrası Mavi beze dezenfektan sıkılarak silinir

Temiz alan  zemin *Dezenfektan
Günde 2 kez
yapılır.Kirlenme
oldukça tekrarlanır. Kaba kirler moplanır.Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru"S" çizilerek yapılır.

Sandalyeler *Dezenfektan
Günde 1 kez
yapılır.Kirlenme
oldukça tekrarlanır.

Mavi bez kullanılır.

Paket kesme makinesi *Dezenfektan Günde 3 kez yapılır. Hızlı yüzey dezenfektanı ve kompres ile silinir.
Cerrahi Alet yıkama
makineleri *Dezenfektan Her kullanım sonrası Makinenin filtresi kontrol edilerek temizlenir.Tek kullanımlık (kompres) bez kullanılır.
Otoklav,Otoklav kapak
contası

*Dezenfektan
*Distile su Günde 1 kez yapılır. Otoklavın dışı yumuşak kompres ile silinir.Otoklavın içi distile su ve yumuşak kompres ile

silinir,kurulanır.Kapak contası günde 2 kez silikon sprey ile spreylenerek bakımı yapılır.
Dolaplar *Dezenfektan Haftada 1 kez yapılır. Mavi bez kullanılır.

Çöp Kovası *Dezenfektan
Haftada 1 kez
yıkanır.Kirlenme
oldukça tekraralanır.

Çöp kovası kirlenmişse dezenfektanlı su ile yıkanır, kağıt havluyla kurulanır. Çöp poşeti değiştirilir.
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MERKEZİ
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KİRLİ ALAN

(YÜKSEK
RİSKLİ ALAN)

Koridor,Zemin Dezenfektan
Günde 2 kez
yapılır.Kirlenme oldukça
tekrarlanır. Bu alanda kullanılan paspas arabası ve temizlik malzemeleri steril alanda kullanılmaz.

Kapı ve kapı
kolları,duvarlar

Deterjanlı su
dezenfektan

Günde 1 kez yapılır.
Kirlenme oldukça
tekrarlanır.

Kırmızı Bez-Kırmızı Kova

Evyeli tezgah
Dezenfektan -
Fırça    uygun
renk kodlu bez

Günde 3 kez yapılır.
Kirlenme oldukça
tekrarlanır.

Kırmızı Bez-Kırmızı Kova

Cerrahi Alet Yıkama
Makinesi *Dezenfektan Günde 1 defa Makinenin filtresi kontrol edilerek temizlenir. Tek kullanımlık kırmızı bez kullanılır.

Dolaplar *Dezenfektan Günde 1 kez yapılır. Kırmızı bez ve dezenfektan ile silinir.

Çöp Kovaları *Dezenfektan
Haftada
1kezyıkanır.Kirlenme
oldukça tekraralanır.

Çöp kovası kirlenmişse dezenfektanlı su ile yıkanır, ve kağıt havluyla kurulanır. Çöp poşeti
değiştirilir.

Sıvı Sabunluklar *Dezenfektan Sabunluklar boşaldıkça Sabunluklar boşalınca dezenfektan ile yıkanır, kağıt havluyla kurulanır.

Kirli alet taşıma
arabası ve kutular

*Dezenfektan
Her gün iş bitiminde
temizlenir ve dezenfekte
edilir. Araba %10'luk dezenfektan ile silinir.
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POLİKLİNİKLER
(YÜKSEK

RİSKLİ ALAN)

Ünitler Dezenfektan Günde bir defa % 1 lik dezenfektan ve mavi bez ile silinir. Kirlendikçe tekrarlanır.
Masa ve tezgah üstleri Dezenfektan Günde iki defa % 1 lik dezenfektan ve mavi bez ile silinir. Kirlendikçe tekrarlanır.
Zemin Dezenfektan Günde iki defa % 1 lik dezenfektanlı solüsyonla paspaslanır.

Kreşuar Dezenfektan Her saat başı ve
kirlendikçe % 10 luk dezenfektan ile kırmızı bez kullanılarak silinir.

Cihazlar Dezenfektan
Günde 1 kez yapılır.
Kirlendikçe
tekrarlanır.

% 1 lik dezenfektan ve mavi bez ile silinir.

Kapı, kapı kolları,
pencere önleri

Deterjanlı su
dezenfektan

Haftada bir, günde
bir

Haftada bir kez kapılar % 1 lik dezenfektan ile mavi bez kullanılarak silinir. Kapı kolları ve pencere
önleri günde 1 kez % 1 lik dezenfektan ile mavi bez kullanılarak silinir.

Camlar, Duvarlar Deterjanlı su,
Ovma maddesi Ayda iki defa Çerçeveler ovma maddesi ile, camlar cam temizleyici ile mavi bez kullanılarak silinir.

Sıvı Sabunluklar Su-kağıt havlu Gerektikçe Sabunluklar boşalınca yıkanır, kurulanır.

Çöp Kovaları Dezenfektan

Günde bir kez silinir,
Haftada bir kez
yıkanır. Kirlenme
oldukça tekrarlanır.

% 10 luk dezenfektan ile kırmızı bez kullanılarak silinir. Hafta bir defa yıkanır ve kağıt havluyla
kurulanır.

Lavabolar
Dezenfektan-
ovma maddesi-
fırça

Günde 3 kez yapılır.
Kirlendikçe
tekrarlanır

% 10 luk dezenfektan ile kırmızı bez kullanılarak silinir. Gerektiğinde ovma maddesi kullanılır.

Kirli alet biriktirme
kapları Dezenfektan Haftada bir defa % 10 luk alet dezenfektanı ile yıkanır, kağıt havluyla kurulanır.

Paspas Dezenfektan Her gün 3 defa
yapılır. %1'lik dezenfektan
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ATIK
DEPOLARI
(YÜKSEK

RİSKLİ ALAN)

Tıbbi atık deposu Dezenfektan Hafta bir, kirlenme
oldukça

Atık alındıktan sonra %10’luk dezenfektan ile paspaslanır. Sıvı atık dökülmesi varsa talaşla
yoğunlaştırılıp tıbbi atık poşetine konur. Katı atıklar faraş ve süpürge ile toplanır atık poşetine atılır.
Toplamakta kullanılan tüm malzeme %10'luk dezenfektan ile yıkanır. Talaş serilir.

Evsel atık deposu Dezenfektan
Deterjanlı su

Haftada iki kez,
kirlenme oldukça

Atık alındıktan sonra yerler deterjanlı su ile yıkanır, bol tazyikli su ile durulanır, dezenfektanlı
paspasla silinir.

Tehlikeli atık deposu Dezenfektan Haftada bir, kirlenme
oldukça.

Atık alındıktan sonra %10’luk dezenfektan ile paspaslanır. Sıvı atık dökülmesi varsa talaşla
yoğunlaştırılıp tehlikeli atık poşetine konur. Katı atıklar faraş ve süpürge ile toplanır atık poşetine
atılır. Toplamakta kullanılan tüm malzeme tehlikeli atık muamelesi görür.

Tıbbi atık taşıma aracı Dezenfektan Her kullanımdan
sonra Her kullanımdan sonra %10’luk dezenfektan ile silinir.

Evsel atık taşıma aracı Dezenfektan Her kullanımdan
sonra Her kullanımdan sonra %1’lik dezenfektan ile silinir.
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DİŞ PROTEZ
LABORATUVARI
VE ALÇI ODASI
(ORTA RİSKLİ

ALAN)

Masa, Tezgah Dezenfektan,
Mavi Bez Günde iki defa Mavi bezle silinir.

Sandalyeler Dezenfektan,
Mavi Bez Haftada bir Sandalye örtüleri haftada bir yıkanır. Sandalyeler her örtü değişiminde dezenfektanlı bezle silinir.

Zemin Dezenfektan
Deterjan Günde iki defa Öğle vakti deterjanlı su ile, akşam %1 lik dezenfektanla paspaslanır.

Cihazlar Dezenfektan Günde bir defa Mavi beze sıkılmış dezenfektan ile silinir.

Lavabolar Dezenfektan,
Kırmızı bez Günde üç defa Deterjanlı su ile yıkanır, gerektiği durumlarda ovma maddesi kullanılır. Akşam temizliğinde %1 lik

dezenfektanla silinir.
Kapı, kapı kolları,
pencere önleri

Deterjanlı su
dezenfektan Haftada bir Haftada bir kez kapılar detaylı temizlenir. Kapı kolları ve pencere önleri günde 1 kez. Temizlikte

mavi bez kullanılır.

Camlar, Duvarlar
Deterjanlı su-
Uygun renk kodlu
bez

Cam temizleme
maddesi Camlar ayda 2 kez Duvarlar ayda 1 kez ve gerektikçe

Sıvı Sabunluklar Su-kağıt havlu Gerektikçe Sabunluklar boşalınca yıkanır, kurulanır.

Çöp Kovaları Dezenfektan

Günde bir kez silinir,
Haftada bir kez
yıkanır. Kirlenme
oldukça tekrarlanır.

% 10 luk dezenfektan ile kırmızı bez kullanılarak silinir. Hafta bir defa yıkanır ve kağıt havluyla
kurulanır.

Akril hazırlama
kabini Dezenfektan Günde bir defa % 1 lik dezenfektan ile kağıt havlu ile silinir.

Likit döküldüğünde Su Dökülme
olduğunda

Ortam havalandırılır, likit kağıt havlu ya da talaş ile emdirilir. Emici malzeme tehlikeli atık
kutusuna atılır. Alan su ile yıkanır.

Akril döküldüğünde Faraş-Süpürge Dökülme
olduğunda Toz faraş yardımıyla toplanarak tehlikeli atık kutusuna atılır.
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GÖRÜNTÜLEME
BİRİMİ

(ORTA RİSKLİ
ALAN)

Masa, hasta koltukları,
cihaz ve ekipman

Dezenfektan,
Mavi Bez Günde iki defa % 1 lik dezenfektan kullanılarak mavi bez ile silinir.

Zemin Dezenfektan
Deterjan Günde iki defa Öğle vakti deterjanlı su ile, akşam %1 lik dezenfektanla paspaslanır.

Lavabolar Dezenfektan,
Kağıt havlu Günde üç defa Deterjanlı su ile yıkanır, gerektiği durumlarda ovma maddesi kullanılır. Akşam temizliğinde %1 lik

dezenfektanla silinir.

Sandalyeler Dezenfektan Günde 1 kez iş
bitiminde temizlenir. Mavi kova-mavi bez ile silinir.

Kapı, kapı
kolları,pencere önleri

Deterjanlı su
dezenfektan Haftada bir Haftada bir kez kapılar detaylı temizlenir. Kapı kolları ve pencere önleri günde 1 kez. Temizlikte

mavi bez kullanılır.

Camlar, Duvarlar
Deterjanlı su-
Uygun renk kodlu
bez

Cam temizleme
maddesi Camlar ayda 2 kez Duvarlar ayda 1 kez ve gerektikçe

Sıvı Sabunluklar Su-kağıt havlu Gerektikçe Sabunluklar boşalınca yıkanır, kurulanır.

Çöp Kovaları Dezenfektan

Günde bir kez silinir,
Haftada bir kez
yıkanır. Kirlenme
oldukça tekrarlanır.

% 10 luk dezenfektan ile kırmızı bez kullanılarak silinir. Hafta bir defa yıkanır ve kağıt havluyla
kurulanır.
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KORİDORLAR,
BEKLEME

SALONLARI,
ASANSÖRLER

(DÜŞÜK
RİSKLİ ALAN)

Sandalye ve koltuklar
Deterjanlı su
Dezenfektan
Ovma maddesi

Günde bir defa
Ayda bir

Günde bir defa mavi bez ve deterjanlı su ile silinir. Ayda bir defa % 1 lik dezenfektan ve kirliliğe
göre ovma maddesi kullanılarak silinir.

Zemin Deterjanlı su Günde 3 kez Zemin temizleme makinası kullanılarak temizlenir.
Panolar Deterjanlı su Haftada bir kez Mavi bezle silinir.

Asansörler Deterjanlı su
Günde 2
kez.Kirlendikçe
tekrarlanır.

Yüzeyler mavi bezle silinir. Zeminler paspaslanır.

Çöp kovaları Dezenfektan

Günde bir kez silinir,
Haftada bir kez
yıkanır. Kirlenme
oldukça tekrarlanır.

% 10 luk dezenfektan ile kırmızı bez kullanılarak silinir. Hafta bir defa yıkanır ve kağıt havluyla
kurulanır.

Yangın tüpleri ve
yangın dolapları Deterjanlı su 15 günde bir Mavi bez kullanılarak silinir.
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İDARİ
ODALAR,

PERSONEL
DİNLENME
ODALARI
(DÜŞÜK

RİSKLİ ALAN)

Zemin Deterjanlı su Günde 1 kez Kaba kirler moplanır. Deterjanlı su kullanılarak paspaslanır.

Masa Cam temizlime
maddesi Günde 1 kez Mavi kova-Mavi bez ile silinir.

Dolaplar Deterjanlı su Haftada 1 kez Mavi kova-Mavi bez ile silinir.
Sandalyeler Deterjanlı su Haftada 1 kez Mavi kova-Mavi bez ile silinir.
Duvarlar Deterjanlı su Ayda 1 kez Deterjanlı su ile silinir.
Çöp kovaları Deterjanlı su Haftada 1 kez Deterjanlı su ile yıkanır, kurulanır.

Camlar Cam temizleme
maddesi Ayda 1 kez Mavi bez ve cam temizleme maddesi ile silinir.

Kapı,kapı
kolları,pencere önleri Deterjanlı su Her gün iş bitimi

Haftada 1 kez
Kapı kolları ve pencere önleri hergün iş bitiminde silinir.Kapılar haftada 1 kez detaylı olarak mavi
kova-mavi bez ile silinir.
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DEPO
(DÜŞÜK

RİSKLİ ALAN)

Zemin Deterjanlı su Haftada 1 kez Kaba kirler moplanır. Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru"S" çizilerek yapılır.
Raflar Deterjanlı su Ayda 1 kez Mavi kova-Mavi bez ile silinir.
Dolaplar Deterjanlı su Ayda 1 kez Mavi kova-Mavi bez ile silinir.
Duvarlar Deterjanlı su Yılda 1 kez Deterjanlı su ile silinir.
Çöp kovaları Deterjanlı su Haftada 1 kez Deterjanlı su ile yıkanır,kurulanır.
Kapı,kapı kolları Deterjanlı su Haftada 1 kez Mavi kova-Mavi bez ile silinir.

Paspas Dezenfektan

Her gün iş bitiminde
temizlenir. Her
kullanımdan sonra su
değiştirilir.

Dezenfektan ile temizlenir. Kuru olarak muhafaza edilir.
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ARŞİV
(DÜŞÜK

RİSKLİ ALAN)

Zemin Deterjanlı su Ayda 1 kez Kaba kirler moplanır.Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru"S" çizilerek yapılır.
Raflar Deterjanlı su Ayda 1 kez Mavi kova-Mavi bez ile silinir.
Dolaplar Deterjanlı su Ayda 1 kez Mavi kova-Mavi bez ile silinir.
Duvarlar Deterjanlı su Yılda 1 kez Deterjanlı su ile silinir.
Kapı,kapı
kolları,pencere önleri Deterjanlı su Haftada 1 kez Mavi kova-Mavi bez ile silinir.

Paspas Dezenfektan Haftada 1 kez Dezenfektan ile temizlenir. Kuru olarak muhafaza edilir.
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TUVALETLER
(ORTA RİSKLİ

ALAN)

Lavabolar
Dezenfektan,
Kırmızı kova,
Kırmızı bez

Her saat başı yapılır.
Kirlendikçe
tekrarlanır.

Tüm yüzeyler dezenfektan ve ovma maddesi ile fırçalanır. Bol su ile durulanır.

Zemin Dezenfektan,
Kırmızı Paspas

Her saat başı yapılır.
Kirlenme oldukça
tekrarlanır.

Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru"S" çizerek yapılmalıdır. Paspas arabasının bir kovasında
dezenfektanlı temiz su, diğer kovasında kirli su bulunmalıdır. Paspas önce temiz tarafta ıslatılıp
ortada bulunan sıkma mekanizmasında kirli tarafta sıkıldıktan sonra zemin paspaslanmalıdır.
Paspaslama sonrası paspas dezenfekte edilir. Klozetin kenarları dezenfektan sıkılarak kağıt havlu ile
silinir.

Kapı, kapı kolları Deterjanlı su
dezenfektan

Haftada bir kez
kapılar temizlenir.
Kapı kolları  günde 1
kez

Dezenfektan ve kırmızı bez ile silinir.

Duvarlar
Deterjanlı su-
Uygun renk kodlu
bez

Fayanslar   haftada 1
kez temizlenir. Dezenfektan ve kırmızı bez ile silinir.

Sıvı Sabunluklar *Dezenfektan Sabunluklar
boşaldıkça Sabunluklar boşalınca dezenfektan ile yıkanır, kurulanır.

Çöp Kovaları *Dezenfektan
Haftada 1 kez
yıkanır. Kirlenme
oldukça tekrarlanır.

Çöp kovası kirlenmişse dezenfektanlı su ile yıkanır, kurulanır. Çöp poşeti değiştirilir.

Paspas *Dezenfektan Her gün iş bitiminde. Dezenfektan ile temizlenir. Kuru olarak muhafaza edilir.
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YEMEKHANE
(DÜŞÜK

RİSKLİ ALAN)

Masalar Dezenfektan Günde 1 kez yapılır. Kirlendikçe
tekrarlanır. Masalar %1’lik dezenfektan ile silinir.

Benmari ve yemek
dağıtma tezgahı Dezenfektan Günde 1 kez yapılır. Benmarinin suyu kullanmadan önce boşaltılıp silinir yeniden doldurulur. Dağıtım

tezgahı %1’lik dezenfektan ile silinir.

Zemin Dezenfektan Günde 1 kez yapılır. Kirlenme
oldukça tekrarlanır.

Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru"S" çizerek yapılmalıdır. Paspas
arabasının bir kovasında  dezenfektanlı temiz su, diğer kovasında kirli su
bulunmalıdır. Paspas önce temiz tarafta ıslatılıp ortada bulunan sıkma
mekanizmasında kirli tarafta sıkıldıktan sonra zemin paspaslanmalıdır. Paspaslama
sonrası paspas dezenfekte edilir.

Tuzluk ,Biberlik Deterjanlı su Haftada 1 kez yapılır. Kirlendikçe
tekrarlanır. İçleri boşaltılır. Deterjanlı su ile yıkanır kurulanır, tekrar doldurulur.

Lavabolar
*Dezenfektan-
ovma maddesi-
fırça

Günde 1 kez yemek bitiminde
temizlenir. Lavabolar ovulur ve %1'lik dezenfektan ile temizlenir.

Buzdolabı Deterjanlı su Haftada bir kez temizlenir. Sarı bez ile silinir.
Bulaşık Makinesi Deterjanlı su Her kullanımdan sonra temizlenir. Sarı bez ile silinir.
Sandalyeler Deterjanlı su Haftada 1 kez temizlenir. Mavi kova-mavi bez ile silinir.

Kapı, kapı kolları,
pencere önleri

Deterjanlı su
dezenfektan

Haftada bir kez kapılar temizlenir.
Kapı kolları ve pencere önleri günde
1 kez

Mavi Kova-Mavi Bez

Camlar, Duvarlar Deterjanlı su Camlar ayda 1 kez Duvarlar ayda 1
kez temizlenir.

Mavi Bez - Mavi Kova ,cam temizleme malzemeleri ile temizlenir. Duvarlar
deterjanlı su ile silinir.

Sıvı Sabunluklar *Dezenfektan Sabunluklar boşaldıkça Sabunluklar boşalınca dezenfektan ile yıkanır, kurulanır.

Çöp Kovaları *Dezenfektan Haftada 1 kez yıkanır. Her gün silinir.
Kirlenme oldukça tekrarlanır. Çöp kovası kirlenmişse dezenfektanlı su ile yıkanır, kurulanır. Çöp poşeti değiştirilir.

Paspas *Dezenfektan Her gün iş bitiminde temizlenir. Her
kullanımdan sonra su değiştirilir. Dezenfektan ile temizlenir. Kuru olarak muhafaza edilir.
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MAHKUM
ODASI

(DÜŞÜK
RİSKLİ ALAN)

Zemin Dezenfektan
Haftada 1 kez yapılır.
Kirlenme oldukça
tekrarlanır.

Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru"S" çizerek yapılmalıdır.Paspas arabasının bir kovasında
dezenfektanlı temiz su, diğer kovasında kirli su bulunmalıdır.Paspas önce temiz tarafta ıslatılıp ortada
bulunan sıkma mekanizmasında kirli tarafta sıkıldıktan sonra zemin paspaslanmalıdır.Paspaslama
sonrası paspas dezenfekte edilir.

Camlar, Duvarlar
Deterjanlı su-
Uygun renk kodlu
bez

Camlar ayda 1 kez
Duvarlar ayda 1 kez
temizlenir.

Mavi Bez - Mavi Kova ,cam temizleme malzemeleri ile temizlenir. Duvarlar deterjanlı su ile silinir.

Sandalyeler Deterjanlı su Haftada 1 kez Mavi kova-mavi bez ile silinir.

Lavabolar
*Dezenfektan-
ovma maddesi-
fırça

Haftada 1 kez Lavabolar ovulur ve %1'lik dezenfektan ile temizlenir.
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ECZANE
(DÜŞÜK

RİSKLİ ALAN)

Masalar Dezenfektan
Günde 2 kez yapılır.
Kirlendikçe
tekrarlanır.

Masalar %1’lik dezenfektan ile silinir. (Mavi kova-Mavi bez)

Zemin Dezenfektan
Günde 2 kez yapılır.
Kirlenme oldukça
tekrarlanır.

Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru"S" çizerek yapılmalıdır.Paspas arabasının bir kovasında
dezenfektanlı temiz su, diğer kovasında kirli su bulunmalıdır.Paspas önce temiz tarafta ıslatılıp ortada
bulunan sıkma mekanizmasında kirli tarafta sıkıldıktan sonra zemin paspaslanmalıdır.Paspaslama
sonrası paspas dezenfekte edilir.

Buzdolabı Deterjanlı su Haftada bir Sarı bez ile silinir.
Sandalyeler Deterjanlı su Haftada bir Mavi kova-mavi bez ile silinir.

Kapı, kapı
kolları,pencere önleri

Deterjanlı su
dezenfektan

Haftada bir kez
kapılar temizlenir.
Kapı kolları günde 1
kez

Mavi Kova-Mavi Bez

Camlar, Duvarlar
Deterjanlı su-
Uygun renk kodlu
bez

Camlar ayda 1 kez
Duvarlar ayda 1 kez
temizlenir.

Mavi Bez - Mavi Kova ,cam temizleme malzemeleri ile temizlenir. Duvarlar deterjanlı su ile silinir.

Sıvı Sabunluklar *Dezenfektan Sabunluklar
boşaldıkça Sabunluklar boşalınca dezenfektan ile yıkanır, kurulanır.

Çöp Kovaları *Dezenfektan
Haftada 1 kez
yıkanır. Kirlenme
oldukça tekrarlanır.

Çöp kovası kirlenmişse dezenfektanlı su ile yıkanır, kurulanır. Çöp poşeti değiştirilir.
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BEBEK BAKIM
ODASI

(DÜŞÜK
RİSKLİ ALAN)

Zemin Dezenfektan
Günde 2 kez yapılır.
Kirlenme oldukça
tekrarlanır.

Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru"S" çizerek yapılmalıdır.Paspas arabasının bir kovasında
dezenfektanlı temiz su, diğer kovasında kirli su bulunmalıdır.Paspas önce temiz tarafta ıslatılıp ortada
bulunan sıkma mekanizmasında kirli tarafta sıkıldıktan sonra zemin paspaslanmalıdır.Paspaslama
sonrası paspas dezenfekte edilir.

Sıvı Sabunluklar *Dezenfektan Sabunluklar
boşaldıkça Sabunluklar boşalınca dezenfektan ile yıkanır, kurulanır.

Camlar, Duvarlar Deterjanlı su
Camlar ayda 2 kez
Duvarlar ayda 1 kez
temizlenir.

Mavi Bez - Mavi Kova ,cam temizleme malzemeleri ile temizlenir. Duvarlar deterjanlı su ile silinir.

Sandalyeler Deterjanlı su Haftada bir defa Mavi kova-mavi bez ile silinir.

Lavabolar
*Dezenfektan-
ovma maddesi-
fırça

Günde bir defa Lavabolar ovulur ve %1'lik dezenfektan ile temizlenir.

Panolar Deterjanlı su Haftada bir defa Mavi kova-mavi bez ile silinir.

Çöp Kovaları *Dezenfektan
Haftada 1 kez
yıkanır. Kirlenme
oldukça tekrarlanır.

Çöp kovası kirlenmişse dezenfektanlı su ile yıkanır, kurulanır. Çöp poşeti değiştirilir.

Çarşaf, yastık kılıfı Deterjan, Çamaşır
Makinası Haftada bir Nevresimler haftada bir yıkanır.
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MESCİDLER
(DÜŞÜK

RİSKLİ ALAN)

Halılar Elektrikli süpürge Haftada bir Halılar elektrikli süpürge ile süpürülür.
Halılar Deterjan 6 ayda bir Halılar deterjanla yıkanır ve kurutulur. Hizmet alımı yoluyla da yıkatılabilir.
Kapılar ve Camlar Cam Temizleyici Haftada bir Silinip kurulanır.
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ATÖLYE
(DÜŞÜK

RİSKLİ ALAN)

Zemin Dezenfektan
Haftada bir defa
yapılır. Kirlenme
oldukça tekrarlanır.

Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru"S" çizerek yapılmalıdır.Paspas arabasının bir kovasında
dezenfektanlı temiz su, diğer kovasında kirli su bulunmalıdır.Paspas önce temiz tarafta ıslatılıp ortada
bulunan sıkma mekanizmasında kirli tarafta sıkıldıktan sonra zemin paspaslanmalıdır.Paspaslama
sonrası paspas dezenfekte edilir.

Sıvı Sabunluklar *Dezenfektan Sabunluklar
boşaldıkça Sabunluklar boşalınca dezenfektan ile yıkanır, kurulanır.

Sandalyeler Deterjanlı su Haftada bir defa Mavi kova-mavi bez ile silinir.

Lavabolar
*Dezenfektan-
ovma maddesi-
fırça

Günde bir defa Lavabolar ovulur ve %1'lik dezenfektan ile temizlenir.

Panolar Deterjanlı su Haftada bir defa Mavi kova-mavi bez ile silinir.

Çöp Kovaları *Dezenfektan
Haftada 1 kez
yıkanır. Kirlenme
oldukça tekrarlanır.

Çöp kovası kirlenmişse dezenfektanlı su ile yıkanır, kurulanır. Çöp poşeti değiştirilir.
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ÇATI KATI-
MAKİNA
ODALARI
(DÜŞÜK

RİSKLİ ALAN)

Zemin, kapılar
Dezenfektan
Mavi Bez
Mavi Kova

15 günde bir
Zemin 15 günde bir dezenfektan ile paspaslanır.
Kapılar 15 günde bir mavi bez ve dezenfektan ile silinir.
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BAHÇE
(DÜŞÜK

RİSKLİ ALAN)

Çöpler Çöp arabası Her gün iki defa Tüm çöpler sabah ve öğle olmak üzere toplanır.

Kameriye Fırça Günde bir defa Her sabah kameriye zeminleri süpürülür. Gerektiğinde yıkanır.

Çimler Çim biçme
makinası 15 günde bir Çimler 15 günde bir biçilir.


