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1.AMAÇ: : Kliniklerin temizliğinin günlük olarak yapılarak, enfeksiyondan arındırılmış ortamlarda 

hastaların güvenli hizmet almasını ve çalışanların enfeksiyonlardan korunmasını sağlamak. 

2.KAPSAM: Tüm Klinikleri kapsar.  

3.KISALTMALAR:  

4.TANIMLAR:  

5.SORUMLULAR: Temizlik Personeli ve Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulu ve Personel Şefi sorumludur. 

6.FAALİYET AKIŞI:  

Günlük Temizlik İşlemleri: 

6.1. Temizlik, yoğunluk başlamadan saat 07.00 - 08.00 ve yoğunluk bittikten sonra saat 17.00 – 18:00 

arasında yapılır. 

6.2. Klinik günlük temizliği, Klinikte görevli temizlik personeli tarafından talimata uygun şekilde yapılır  

6.3. Personelin yaptığı temizlik işlerinin kontrolünden klinik sorumlu hekimleri de sorumludur. 

6.4. Her gün başlangıcında öncelikle klinik havalandırılır. 

6.5. Personel hizmetleri esnasında hizmet alanına göre, iş kıyafeti ve koruyucu ekipmanlarını kullanmak 

zorundadır.

6.6. Eksik malzeme varsa kağıt havlu, sıvı sabun, el antiseptiği vb. tamamlanır. 

6.7. Evsel ve tıbbi atıklar Ünite İçi Atık Yönetim Planına uygun bir şekilde toparlanır. 

6.8. Evsel ve tıbbi atık kovaları, görünür kir varlığında hemen, aksi halde de atık alındıktan sonra %1’lik  

(10 litre suya 1 çay bardağı )sodyum hipoklorit( çamaşır suyu) ile dezenfekte edilir. 

6.9. Ayrıca gün içerisinde kliniklerin zeminindeki kaba kirler çekçek, mop ve faraş ile alınır. 

6.10. Mop ile temiz alanda ‘’S’’ şeklinde, kirli alanda düz hat üzerinde hareket ettirilerek temizlik yapılır. 

6.11. İki bölmeli olan silme kovasının mavi bölümüne %1’lik (5 litre suya yarım çay bardağı) yüzey 

temizleyicisi, kırmızı bölüme ise mavi bölüme konulan oranın yarısı kadar dezenfektan konulur. 

6.12. Paspas önce mavi kovadaki su ile ıslatılıp iyice sıkıldıktan sonra paspaslama işlemi yapılır. 

Kullanım sonrası kirlendikten sonra, önce kırmızı kovada yıkanır ve sıkılır. Daha sonra mavi kovaya batırılarak 

iyice sıkılıp silme işlemine devam edilir. 

6.13. Paspas yapma işlemi bittikten sonra paspas iyice yıkanır, durulanır ve sıkılır. Daha sonra %1lik (10 

litre suya 1 çay bardağı) çamaşır suyu konularak hazırlanmış çözeltide 20 dakika bekletilir, durulanır, sıkılır ve 

paspas arabası ters çevrilip paspas malzemeleri de çevrilip dik tutularak kuruması sağlanır. 
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6.14. Kliniklerde bulunan lavabolar ve çevresi  %1’lik dezenfektan solüsyonu  (5 litreye yarım çay 

bardağı çamaşır suyu) mavi bez kullanarak temizlenir. 

6.15. Kan ve vücut sıvıları ile kontamine olan yerlerin dezenfeksiyonu %10’luk (1litreye 1 çay bardağı) 

sodyum hipoklorit ile sağlanır. 

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:  

Ünite İçi Atık Yönetim Talimatı 

 

NOT: TÜM BU İŞLEMLER YAPILMADAN ÖNCE ELLER SABUNLA YIKANIP, 

KURULANDIKTAN SONRA KESİNLİKLE ELDİVEN, MASKE GİBİ KORUYUCU EKİPMAN 

KULLANILMALIDIR. İŞLEM BİTTİKTEN SONRA ELDİVEN ÇIKARILIP, TIBBİ ATIK 

KUTUSUNA ATILIR VE ELLER TEKRAR SABUNLA YIKANIP, KURULANMALIDIR. 

 

 

  

  


