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1.AMAÇ: Atık konteynırlarının ve evsel atık deposunun temizlik hizmetlerinin sağlanması.
2.KAPSAM: Merkezimizdeki tıbbi atık konteynırını ve evsel atık deposunu kapsar.
3.KISALTMALAR:
(NaClO) : Sodyum Hipoklorit
4.TANIMLAR:
Sodyom Hipoklorit: (NaClO) bir tür tuzdur. Günlük hayatta beyazlatıcı çamaşır sularında
kullanılmaktadır.
Dezenfeksiyon: Dezenfeksiyon hastalık yapıcı (patojen) organizmaların yok edilmesi.
Dezenfektan: Dezenfeksiyon hastalık yapıcı (patojen) organizmaların yok edilmesi amacıyla kullanılan
kimyasallar.
Kişisel Koruyucu Ekipman: Çalışma ortamındaki enfeksiyon risklerine karşı çalışan tarafından
kullanılması gereken giysi, eldiven, maske vb.
5.SORUMLULAR: Temizlikten atık ile ilgili temizlik personeli, denetiminden enfeksiyon hemşiresi
sorumludur.
6.FAALİYET AKIŞI:
1. Atık konteynırının ve deponun temizlenmesinden atık personeli sorumludur.
2. Temizlik atıklar belediye görevlilerine tesliminden sonra hemen yapılır.
3. Atık görevlisi kişisel koruyucu ekipmanlarını giyerek temizliğe başlar. Konteynır temizliğinde personel
mutlaka tıbbi atık kıyafetini, maskesini, çizmelerini giymiş olmalıdır.
Tıbbi atık taşıma Konteynıri temizliği ve dezenfeksiyonu:
1. Konteynırın içi boşaldıktan sonra eğer sıvı birikintisi varsa talaş dökerek sıvıyı emdiriniz.
2. Eldiveninizi giyiniz. Sıvıyı emdirmek için kullanılan talaşı kürek yardımıyla alarak kırmızı renkli tıbbi
atık torbasına atınız.
3. Eldiveninizi tıbbi atık torbasına atınız, değiştirerek yeni bir eldiven giyiniz.
4. Deterjanlı su ile Konteynırın tüm yüzeylerini, tekerlekleri dahil olacak şekilde silerek temizleyiniz.
5. Konteynırı dezenfekte etmek için 1/10’luk sodyum hipoklorit (çamaşır suyu, bir litre suya 100 cc)
olacak şekilde solüsyon hazırlayınız.
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6. Hazırlanan bu solüsyon ile Konteynırın tüm yüzeylerini tekerlekleri de dahil olacak şekilde silerek
dezenfekte ediniz. Eldiveninizi çıkararak tıbbi atık torbasına atınız. Ellerinizi “El Hijyeni” ne uygun olarak
yıkayınız.


Sızdıran, delik tıbbi atık torbası olduğunda derhal yeni torbaya konur, bağlanır sıvı atık temizlenir.



Konteynır zemini asla dökme su tutularak yıkanmaz, atık suları depo dışına akıtılmaz.



Temizlik bitiminden sonra temizlik kontrol formunda belirlenen saatte kayıt altına alınır.



Tıbbi atık Konteynırı daima kilitli tutulur.



Tıbbi Atık Konteynırı dışında görünür kirlenme olup olmadığı sürekli kontrol edilir.

Evsel atık taşıma Konteynırı temizliği ve dezenfeksiyonu:
1. Eldiveninizi giyiniz.
2. Konteynırın içi boşaldıktan sonra eğer sıvı birikintisi varsa depo önündeki su giderine dökünüz.
3. Eldiveninizi değiştirerek yeni bir eldiven giyiniz.
4. Deterjanlı su ile Konteynırın tüm yüzeylerini, tekerlekleri dahil olacak şekilde yıkayıp durulayınız.
5. Konteynırı dezenfekte etmek için 1/100’lük sodyum hipoklorit (çamaşır suyu, bir litre suya 10 cc)
olacak şekilde solüsyon hazırlayınız.
6. Hazırlanan bu solüsyon ile Konteynırın tüm yüzeylerini, tekerlekleri de dahil olacak şekilde silerek
dezenfekte ediniz.
7. Eldiveninizi çıkararak tıbbi atık torbasına atınız.
8. Ellerinizi, “El hijyeni”ne uygun olarak yıkayınız.
Evsel atık depo temizliği ve dezenfeksiyonu:
1. Eldiveninizi giyiniz. Deterjanlı su ile depo zeminini yıkayıp durulayınız.
2. 1/100’lük sodyum hipoklorit (çamaşır suyu, bir litre suya 10 cc) olacak şekilde solüsyon hazırlayınız.
3. Hazırlanan bu solüsyon ile zemini dezenfekte ediniz. Eldiveninizi çıkararak tıbbi atık torbasına atınız.
4. Ellerinizi, “El hijyeni prosedürü”ne uygun olarak yıkayınız.
5. Depo duvarlarını haftada bir kez, zemin temizliğinden önce deterjanlı su ile yıkayıp, daha sonra
1/100’lük sodyum hipoklorit (çamaşır suyu, bir litre suya 10 cc) olacak şekilde hazırlanmış solüsyonla
dezenfekte ediniz.
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