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ÇEVRE VE BAHÇE TEMİZLİK DENETLEME FORMU E H POLİKİNLİK TEMİZLİK DENETLEME FORMU E H 

Hastane bahçesi ve çevresi haftanın 7 günü temiz mi ?   Temizlik için su ve deterjan kullanılıyor mu ?   
Acil servis poliklinik binası ve hemodiyaliz girişi hastane ana giriş 
kapısı önü temiz ve bakımlı mı ? 

  Odadaki çöpler öncelikle ve uygun şekilde toplanıyor mu?   

Hastane arka bahçesi kantin ve otopark girişleri temiz ve bakımlı mı ?   Temizlik temiz bölgeden kirli bölgeye doğru yapılıyor mu ?   
Su giderleri için oluşturulan kanallardaki mazgallar günlük olarak 
temizleniyor mu ? 

  Telefon ahizeleri her gün deterjanlı su ile temizletip kurutuluyor mu?   

Tıbbi atık ve çöp toplama merkezinin zemini ve etrafı gün aşırı 
yıkanıyor mu ?(pazartesi- Çarşamba-Cuma) 

  Bilgisayar klavyeleri günde en az bir kez  ve kirlendikçe siliniyor mu ?   

Tıbbi atık toplanırken kan ve materyal sıçramalarda uygun 
dezenfeksiyon yapılıyor mu ? 

  Her gün kapı   çevresi ve kapı tokmağı siliniyor mu ?   

Hastane bahçesinde yer alan çöp ve konteynırlar kapakları kapalı mı ? 
 

  Çöp kovaları yıkanıp kurulanıyor mu ve uygun renkte poşet 
geçiriliyor mu ? 

  

Çöp Kovalarının etrafı temiz mi ?   Lavabolar günlük olarak klorlu temizlik maddesi ile temizleniyor mu?   
Yağışlı havalarda poliklinik ve diğer girişlerde çamurun içeri girmesini 
önlemek için önlem alınıyor mu ? 

     

Bahçe temizliği için kullanılacak gerekli malzeme var mı?(Kazma, 
kürek 

     
Temizlik personeli temizlik esnasında uygun eldiven kullanıyor mu ?      

HEMODİYALİZ E H Muayene masası deterjanlı su ile temizlenip kurulanıyor mu ?   
Temizlik temiz bölgeden kirli bölgeye doğru yapılıyor mu ?   Telefon ahizeleri her gün deterjanlı bez ile yıkanıp kurulanıyor mu ?   
Hemodiyaliz ünitesinde enfeksiyon riski yüksek olduğundan dolayı   Muayene masası çarşafı her hastadan sonra değişiyor mu ? Doktor 

masası deterjanlı su ile temizlenip kurutuluyor mu ? 
  

yüzey dezenfeksiyon 1000ppm. oranında klor tablet  ile siliniyor  mu?   Pencere kenarlarının tozu günlük olarak alınıyor mu ?   
Yere dökülen etrafa sıçrayan kan ve kanlı materyal 10000ppm. oranında   Paspaslama işlemi S çizecek şekilde yapılıyor mu ?   
Klor tablet ile dezenfekte ediliyor mu ?   Paspas arabalarında mavi kovaya ve  kırmızı kovaya 

deterjanlı su konuluyor mu ? 
  

Lavabolar günlük olarak klorlu bir bileşik ile temizleniyor mu ?   Paspaslar günün sonunda uygun şekilde yıkanıyor veya kirlendikçe 
yenisi ile değiştiriliyor mu? 

  

Her hasta değişiminde diyaliz istasyonu temizlik ve dezenfeksiyonu 
yapılıyor mu ? 

  Paspaslar kullanıldıktan sonra püskülleri yukarı gelecek 
şekilde kurumaya bırakılıyor mu ? 

  

Sık dokunulan ve potansiyel olarak diyaliz makinesinin kontrol 
panelleri ve diğer yüzeyleri uygun olarak temizleniyor mu ? 

  Paspas arabalarında su asla bekletilmemeli , temizliğe başlamadan 

önce su hazırlanmalı ve temizlik bittiğinde kovalar hemen 
boşaltılıyor mu ?. 

  

Diyaliz istasyonundaki tüm sıvılar dökülüp atık kutuları ve tüm 
yüzeyleri temizlenip dezenfekte ediliyor mu ? 

  Gün sonunda kovalar deterjanla yıkanılıyor ve kuru olarak 
saklanıyor mu ? 

  

Diyaliz üzerindeki ekipmanlar ve yüzeylerin herhangi bir yöntemle 
dezenfeksiyonu yapılmadan önce mutlaka mekanik temizlik yapılıyor 
mu? 

  Pencere perdeleri gözle görülür bir kirlenme olduğunda veya yılda 
3 kez  yıkanılıyor mu ? 

  

Çöp kovaları yıkanıp kurulanıyor mu ?(5000ppm haftada bir)   Poliklinik duvarları ayda bir temizlenmelidir eğer veya vücut 
çıktısıyla  kontamine  ise dezenfekte ediliyor mu ? 

  

Paspaslar günün sonunda mutlaka yıkanıyor veya kirlendikçe yenisi ile 
değiştiriliyor mu? 
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Pencere kenarlarında tozu günlük olarak alınıyor mu ?   Islak temizlik yöntemleri kullanılıyor mu ?   

 
Her gün kapı,kapı çevresi ve kapı tokmağı da günde 2 kez  siliniyor mu ? 

  Yüzey dezenfeksiyonu esnasında dezenfektan kullanılıyor mu ? 
1000ppm. Klor tablet  kullanılıyor mu ? Kan , kanlı materyal idrar 
dışkı gibi tıbbi atıklar kontamine bölgeler için 10000ppm.klor tablet 
kullanılıyor mu? 

  

AMELİYATHANE TEMİZLİK DENETLEME FORMU E H Çöp kovaları hafta da bir  (5000ppm) yıkanıp kurulanıyor mu ?   
Temizlik malzemeleri her odanın ayrı mı ?    

Lavabolar en az iki defa klorlu bir bileşikle temizleniyor mu ? 
  

Temizlikte uygun miktarda dezenfekte kullanılıyor mu ?   Hasta yatakları ve çevresi günlük olarak temizleniyor mu ?   
Kontomine olduğu düşünülen yerlerde 5000ppm.Klor tablet kullanılıyor mu ?   Monitörler ,infizyon makineleri ve perfüzörler günlük olarak 

temizleniyor mu? 
  

Hasta transferi için kullanılan sedyeleri her hastadan sonra 
dezenfekte ediliyor mu ? (İlk ameliyata başlamadan önce ) 

  Her bölgenin temizliği için farklı renklerde bez kullanılıyor mu ?   

Tüm alet ,eşya ve lambaların tozu alınıyor mu ?   Her hasta yatağı için ayrı su hazırlanıyor mu ?   
Lambaların reflektör alanları temizleniyor mu ?   Paspas arabası doğru şekilde kullanılıyor mu ?   

 
Oda zeminleri ıslak paspasla temizlenip kurulanıyor mu ?    

Pencere kenarları tozu her gün alınıyor mu ?   
Oda temizliği temiz alandan kirli alana doğru yapılıyor mu ?   Pencere camlar hafta da bir  siliniyor mu ?   
Tıbbi atıklar uygun poşetlere atılıyormu?   Yatak perdeleri kirlendikçe yada rutin olarak 4 ayda bir yıkanıyor 

mu ? 
  

Kirli kompresler enfekte çamaşırı toplama torbaları ile toplanıyor mu ?   Bilgisayar klavyeleri ve telefon cihazları her gün siliniyor mu ?   
Tek kullanımlık örtüler kullanılıyorsa kırmızı tıbbi atık poşetlerine 
atılıyor mu ? 

  Ünitede bulunan masa dolap günde 1 defa yüzey temizleyicisi ile 
siliniyor mu ? 

  

Çöp kovaları poşetleri her ameliyattan sonra değişiyor mu ?   Kapı ve kapı kolları günde en az 2 defa deterjanlı su ile siliniyor 
mu? 

  

Temizlik için kullanılan sular her ameliyattan sonra değişiyor mu ?   Hasta başı oksijen kavanozları her kullanımdan sonra temizleniyor 
mu ? 
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Oda zemini için ıslak vakum uygulanıyor mu ?   Tedavi arabası ve ekipman her kullanımdan sonra silinerek 
kurulanıyor mu ? 

  

 
Cerrahi el yıkama lavaboları ovma maddeleri ile temizleniyor mu? 

  Temizlik temiz bölgeden kirli bölgeye doğru yapılıyor mu ? Yataklar 
için bos olan yataktan dolu yatağa doğru üreme olmayan hastadan 
enfekte hastaya cam kenarları hepafiltreler kapı kolları dolap 
kapakları bilgisayar klavyeleri tedavi arabası silinerek temizleniyor 
mu ? 

  

Paspas arabaları kullanımına dikkat ediliyor mu ?   KLİNİK TEMİZLİK DENETLEME FORMU E H 
Hareketli ve sabit lambalar dezenfektan solüsyonu ile siliniyor mu?   Islak temizlik yöntemleri kullanılıyor mu?   

Ameliyat masası, aspiratör askıları, oksijen tanklarının hortumları, 
kovalar,dolaplar vb aletler yıkanıp kurutuluyor mu ? 

  Yüzey temizliği deterjanla  temizleniyor mu? Kan, kanlı  
materyal, idrar dışkı gibi atıklar kontamine bölgeler için 10000ppm.klor 
tablet ile dezenfekte ediliyor mu? 

  

Kapı kolu menteşeler kaplamalar ve cam araları temizleniyor mu ?   Çöp kovaları hafta da bir yıkanıp kurulanıyor mu?   

Duvarlar yıkanıp temiz bir bezle kullanılıyor mu zemin kurulanıyor mu?   Lavabolar en az günde 2 defa klorlu bir bileşikle temizleniyor mu?   

İZOLASYON ODALARI DENETLEME FORMU E H Hasta yatakları ve çevresi günlük olarak temizleniyor mu?   
Temizlik yaparken su deterjan ve dezenfektan kullanılıyor mu?   Temizlik ,Temiz bölgeden ,kirli bölgeye doğru yapılıyor mu.?   

Temizlik sabah saatlerinde bir kere yapılıyor mu?   Her hasta değişiminden sonra hasta yatağı ve çevresi temizleniyor 
mu.? 

  

Her kirlendiğinde ve hasta değişiminde tekrarlanıyor mu?   Her bölgenin temizliği için uygun renkte temizlik bezleri kullanılıyor 
mu.? 

  

Kullanılan tüm temizlik malzemeleri odaya özel mi?   Her hasta odası için temiz su hazırlanıyor mu.?   
 
Personel temizlik esnasında eldiven kullanıyor mu?    

Pencere kenarlarını tozu günlük olarak alınıyor mu:?   

Personel izolasyon türüne göre gömlek ve maske kullanıyor mu?   Pencere camları hafta da bir  siliniyor mu.?   

Çöpler boşalttıktan sonra kovalar dezenfekte ediliyor mu?   Yatak perdeleri kirlendikçe yada rutin olarak 4 ayda bir yıkanıyor 
mu.? 

  

Yüzey dezenfeksiyonu için solüsyon odada hazırlanıyor mu?   Bilgisayar ,telefon ahizeleri günlük olarak temizleniyor mu.?   

Odada dolap, etajer gibi malzemeler silindikten sonra kurulanıyor mu?   Klinikte bulunan etajer, masa, sandalye, hasta yatağı, dolap 
deterjanlı su ile temizleniyor mu.? 

  

Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sırasında el hijyeni kişisel 
korunma ve izolasyon önlemlerine uyuluyor mu? 

  Her gün kapı, ,kapı çevresi, kapı tokmağı siliniyor mu.?   

Temizlik temiz bölgeden kirli bölgeye doğru yapılıyor mu?   Odalardaki, klinikteki çöpler uygun şekilde toplanıyor mu.?   

Lavabolar günde 2 kez klorlu bir ovma maddesi ile temizleniyor mu?   Çöp kovaları yıkanıp, kurulanıp uygun renkte poşetlere kullanılıyor 
mu.? 

  

Cam kenarları, karyola kenarları, kapı kolları ,sandalye yüzeyleri 
temizlenip kurulanıyor mu? 

  Ünite duvarları ,rutin olarak ayda bir defa temizleniyor mu? kan, vücut 
çıktısı ile kontamine olduğunda dezenfekte ediliyor mu? 
 
 
ediliyor muediliyor mu.? 

  

Başka bir bezle banyo ,klozet, lavabo ve diğer yüzeyler deterjanlı su ile 
kaba kirinden arındırıldıktan sonra uygun oranda dezenfekte ediliyor 
mu? 

  Hasta odaları, Koridorlar, tuvaletlerde ayrı ve uygun paspaslar 
kullanılıyor mu.? 

  

Taburcu sonrası dolap içleri duvarlar tavanlar siliniyor mu?   Paspaslar her gün sonunda yıkanıyor veya kirlendikçe yenisi ile 
değiştiriliyor mu? 

  

Diğer odaya geçmeden eldiven çıkarılıp, eller yıkanıyor mu?   Gün sonunda temizlik kovaları deterjanlı su ile yıkanıp kuru olarak 
saklanıyor mu.? 

  

Gün sonunda paspas arabası uygun şekilde yıkanıp, kurutuluyor mu?   Vücut çıktısı,ve kan temizliğinde paspaslar gerektiği gibi 
dezenfekte ediliyor mu.? 

  

MUTFAK TEMİZLİK DENETLEME FORMU E H Hasta başı oksijen kavanozları her kullanımdan sonra temizleniyor 
mu.? 

  

Mutfak zemini en az günde 1 kez veya her kirlendiğinde temizleniyor 
mu? 

  Tedavi ve pansuman arabaları her kullanımdan sonra silinerek 
temizleniyor mu.? 

  

Zemin ıslak paspas ile siliniyor mu?   Ventolin  nebulazitör, kuvözler, fototerapi cihazları, 
klinikteki defibilatörler, her kullanımdan sonra temizleniyor 
mu.? 

  

Kesme tahtaları, tezgah yüzeyleri vb. iş bitiminde su/sabun/klorlu 
ürünler ile temizlenip kurulanıyor mu? 

  Doğumhane rutin bir şekilde talimata uygun temizleniyor mu.?   

Buzdolabı temizliği ayda bir veya kirlendikçe yapılıyor mu?   Klinikteki sedyeler tekerlekli sandalyeler günde 1 defa  
temizleniyor mu.? 

  

Bulaşık makinesi kendini temizlemesi için 15 günde bir boş bırakılıp 
çalıştırılıyor mu? 

     

Yer, duvar, tavan ve raflar daima temiz tutuluyor mu ?      
Yemek tepsiler,kapalı arabalarla taşınıp yemek arabaları günlük 
olarak temizlenip dezenfekte ediliyor mu ? 

     

Çalışırken başlık, maske, bone, eldiven ve uygun koruyucu ekipman 
giyiniliyor mu ? 

     

Mutfak temizliği için kullanılan paspaslar gün sonunda yıkanıyor mu 
veya kirlendikçe yenisiyle değiştiriliyor mu ? 

     

Gün sonunda paspas arabaları yıkanıp kuru olarak muhafaza ediliyor 
mu? 

     

Gıda yıkamada kullanılan lavabolar amacına yönelik kullanılıyor mu ? 
Bu tür lavabolarda temizlikte kullanılan malzemeler yıkanıyor mu ? 

     

 


