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1- AMAÇ
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde gıda kaynaklı salgınların gelişmesini önlemek ve

yiyeceklerin hazırlanması, pişirilmesi, saklanması, taşınması ve dağıtımı ile ilgili güvenli uygulamaları
sağlamaktır.

2- KAPSAM
Bu prosedür Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde verilen mutfak hizmetlerinin tümünü

kapsar.
3- TANIMLAR
Hastane: Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi.
Yüklenici Firma: Yemek ve Servis hizmetlerini yerine getirecek firma.
Dezenfeksiyon: Fiziksel ve kimyasal yöntemler kullanarak mikroorganizmaların öldürülmesi ve

üremelerinin durdurulması.
Dezenfektan: Mikroorganizmaların yok edilmesini sağlayan kimyasal ajan.
Deterjan: Suya eklenerek temizliğe yardım eden kimyasal ajan.

4- SORUMLULAR
Bu prosedürün uygulanmasından Başhekim, İdari ve Mali İşler Müdürü ve Yardımcısı, Sağlık Bakım

Hizmetleri Müdürü ve Yardımcısı, Temizlik İşleri Sorumlusu, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Kalite
Yönetim Direktörü, Mutfak personeli sorumludur.

5- KISALTMALAR
Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır.

6- YEMEKLERİN TEMİNİ, TAŞINMASI, DAĞITILMASI, BULAŞIKLARIN YIKANMASI,
YEMEKHANE TEMİZLİĞİ ve GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA İLKELERİ

6.1- Yemeklerin Temini
Hastanede yemekler hizmet alımı yoluyla temin edilmektedir. Hizmet alımı Hastane bünyesinde

yapılabileceği gibi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İldeki diğer sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsayacak
şekilde de yapılabilir. Hizmet alımı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılması durumunda hizmetin
kontrolü ve takibi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılır.

6.2- Yemeklerin Taşınması
Yüklenici firmanın hazırladığı yemekler Hastaneye kapalı kaplarla gönderilir. Şahit numuneler ihaleyi

yapan kurum tarafından alınır.

6.3- Yemeklerin Dağıtılması
Yemekler Hastane Yemekhanesine getirildikten sonra ısısını kaybetmeyecek şekilde dağıtıma hazır

hale getirilir. Sıcak yemekler benmari usulüyle, soğuk yemek ve içecekler buzdolabına konularak ısıları
korunur.

Yemeklerin dağıtımı ihale şartlarında belirtilen ilkelere uyularak tabaklarda veya tabldotlarda yapılır.
Çatal, bıçak ve kaşıklar kapalı bir şekilde kağıt ambalajlarda kullanıma sunulur.

Yemek dağıtım görevlileri, yemek dağıtımı yaparken eldiven, maske ve bone kullanmak zorundadır.
Öğle yemeği saat 11:45 ile 13:00 arasında,
Akşam yemeği 17:00 ile 18:00 arasında,
Sabah kahvaltısı 07:00 ile 08:00 arasında dağıtılır.
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6.4- Bulaşıkların Yıkanması
Yemeğini yiyen personel kirli malzemeleri bulaşıkhanede belirtilen yere bırakır. İlgili görevli çöpe

dökülecek yemek artıklarını çöpe dökmek suretiyle tabak, tepsi, çatal, bıçak ve kaşıkları kaba kirlerinden
arındırır. Kaba kirinden arındırılan malzemeler bulaşık makinasında yıkanır. Yıkanan malzemeler bir
sonraki yemek dağıtımı için düzenlenir.

6.5- Yemekhane Temizliği
Yemekhane temizliği Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Temizlik, Dezenfeksiyon,

Antisepsi Prosedüründe belirtildiği şekilde yapılır.

Temizlik ve
Dezenfeksiyon
Yapılacak Alan

Kullanılacak
Malzeme Uygulama Sıklığı Açıklamalar

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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7- YEMEKHANE İLE İLGİLİ GENEL İLKELER
Yemek dağıtım ve bulaşıkhane bölümüne yemekhane personeli haricinde kişilerin girmesi uygun

değildir. Yemekhaneye girmeyi gerektiren durumlarda girecek kişiler belirlenen koruyucu ekipmanları
kullanacaktır.

Yemekhanede ahşap ve hasırdan yapılma ürünler kullanılmayacaktır. Kullanılan tüm ürünler
yıkamaya elverişli olacaktır.

Mutfak içinde doğrama için tahta malzemeler kesinlikle kullanılmamalıdır. Tahta yerine, polietilen
doğrama panoları ya da tezgahları kullanılmalıdır.

Yemekhane hastane politikasına uygun olarak düzenli biçimde ilaçlanmalı ve yapılan ilaçlamalar
kayıt altına alınmalıdır.

8- YEMEKHANE PERSONELİNİN SAĞLIK TARAMALARI ve HİJYEN EĞİTİMİ
Hastane yemekhanesinde çalışacak kişilerin “Hijyen Eğitimi” alması zorunludur.
Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler ile ishali

bulunanlar ile vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta
tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar
iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar çalışamaz ve çalıştırılamazlar.

Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür.
Çalışmaya engel hastalığı bulunanlar, hastalıklarının iyileştiğini/bulaştırıcılığın olmadığını gösteren

tabip/uzman tabip raporunu ibraz etmeleri durumunda çalışabilir veya çalıştırılabilirler.

9- YÜRÜRLÜK
Bu prosedür yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


