
 

 

1.0 AMAÇ  

Laboratuarda çalışan sağlık personelinin laboratuvar kaynaklı enfeksiyonlardan korunması için gereken     
uygulama kurallarının belirlenmesidir.  
 

2.0 KAPSAM  

Tüm laboratuvar birimlerini kapsar.  

 
3.0 KISALTMALAR 

 

4.0 SORUMLULAR 

Başhekim, İdari Mali Hizmetler Müdürü, Laboratuvarlarda çalışan tüm personeller.  

 
5.0 TANIMLAR 

Santrifüj: bir motorla olağanüstü bir dönme hareketi verilen ve bir sıvı içinde süspansiyon hatta emülsiyon 

halindeki katı parçacıklara (hücreler, alyuvarlar, bakteriler) merkezkaç kuvvet uygulayarak ayrışmalarını 
sağlayan laboratuvar aletidir. 

 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

 Tüm kanlar ve kanla bulaşmış örnekler „enfekte‟ kabul edilmelidir.  

 Laboratuvar kaynaklı tüm tıbbi atıklar ” Tıbbi Atık Toplama ve Uzaklaştırma Talimatı” uygun olarak 
uzaklaştırılmalıdır. 
 Enjektörler işlem sonrası kapakları kapatılmadan delinmeye dayanıklı  özel kaplara atılmalıdır. 

 Santrifüjleme  ve  vorteksleme  işlemleri  sırasında  enfekte  aerosol  oluşumunun engellenmesi için işlem 
bittikten sonra 15 dakika beklenerek kapak açılmalı ve tüpler işleme alınmalıdır.   

 Enfekte  aerosol  oluşumunun  engellenmesi  için  enfekte  özeler  alevin  üst  ucunda kurutulduktan sonra 
alevin içinde kor haline getirilmelidir.  
 Kan ve vücut sıvılarıyla ilgili işlemler sırasında eldiven giyilmeli, eldiven çıkarıldıktan sonra „El Hijyeni 

Talimatı‟na uygun olarak eller yıkanmalıdır.  
 Kan ve diğer vücut sıvılarının sıçraması ihtimali bulunan durumlarda maske ve gözlük takılmalı, önlük 

giyilmelidir. 
 Laboratuvarlarda yiyecek, içecek tüketilmemeli, sigara içilmemeli, makyaj yapılmamalıdır. Laboratuvardaki 
soğutucularda yiyecek, içecek saklanmamalıdır.  

 Ağız ile pipetleme yapılmamalı, otomatik pipetler kullanılmalıdır.  
Laboratuvar Temizliği 

 Oda temizliğini toz kalkmayacak şekilde ve her zaman az kirli alandan çok kirli alana doğru yapınız.  
 Oda zemininde kesinlikle fırça veya süpürge kullanmayınız. 
 Eldiveninizi giyiniz. 

 Çöpleri “Tıbbi Atık Toplama ve Uzaklaştırma Talimatı” göre toplayınız 
 Zemini çekçek ve faraşla kaba kirden arındırınız.  

 Tüm yüzeyleri (cam, kapı, kapı tokmağı, pencere önleri, radyatörler, masa, sandalye, dolap, etaje r vb.)    
deterjanlı su ile silip, kurulayınız.  
 Oda zemininin temizliği, eşyaların altları da dahil olacak şekilde ve kapıya doğru paspasla, su ve deterjan 

kullanılarak yapılmalıdır.  
 Ünite içinde yer alan banyo, duş ve tuvaletlerin temizliğinde su ve dete rjanla  yapınız.  

 Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme durumunda ve mikrobiyolojik örnek ve malzemelerle kirlenen alanlar için, 
“Kan ve vücut sıvıları ile kirlenmiş  yüzeylerin temizlik talimatı”na göre temizlik yapılmalıdır.  
 Temizlik bittikten sonra ellerinizi mutlaka yıkayınız.  
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Uygulama 

Temizlik hizmetleri her gün saat 07:00‟da başlatılır, mesai sonrası nöbetçi elemanlar tarafından devam ettirilir. 
Temizliğe başlamadan önce temizlik kat arabaları kontrol edilir, eksik malzeme varsa tamamlanıp temizliğe  

başlanır. Temizlik öncesi odadaki çöpler nemli mopla toplanır.  
Çöpler günde en az 2 kere “Tıbbi Atık Toplama ve Uzaklaştırma Talimatı”na göre toplanır. Çöp kovasına 

atık türüne göre çöp poşeti geçirilir. Çöp kovaları görünür kir varlığında hemen, periyodik olarak da haftada bir 
kere 5000ppm (1 Litre suya 3 klor tablet)  yıkanıp durulanmalıdır.  
Temizlik sabahları 10:00‟a kadar bitirilmelidir.  

Kova, Fırça, Eldiven, Toz Bezi Renkleri 

 Tuvaletler için KIRMIZI 

 Personel odaları için MAVİ 
 Hasta odaları için SARI  

 Toz alırken bir nemli bir kuru bez kullanılır.  

 Temizlik/dezenfektan çözeltileri kirlendiğinde değiştirilmelidir.  
 Temizlik her zaman az kirli alandan çok kirli alana doğru yapılır.  

 Temizlik için yer yüzey temizleyicileri ve ılık su kullanılır. Sıvı sabun, bulaşık deterjanı, alkol, antiseptikler 
gibi maddeler temizlikte kesinlikle kullanılmaz.  
 Temizlik maddeleri birbirine karıştırılmaz.  

 Paspas S şeklinde yapılır. Paspas sıkma aparatı her zaman kırmızı kovaya   doğru olmalıdır. Kirlenen paspas 
önce kırmızı kovada yıkanıp suyu kırmızı kovaya sıkılır. Daha sonra mavi kovada tekrar yıkanıp yine kırmızı 

kovaya sıkılır. Paspas işlemi bittiği zaman kuru mopla kurulama yapılır.  
 Temizlik yapılan her ortam kurulanır, ıslak bırakılmaz.  
 Günlük temizlik işlemi bittiği zaman bütün mop ve paspaslar deterjanla çamaşır makinesinde yıkanır. Mop ve 

paspas yıkamada kullanılan çamaşır makinesi başka malzeme yıkamasında kullanılmaz 
 Boşalan sıvı sabunlukların üzerine kesinlikle ekleme yapılmaz. Boşalan sıvı sabunluklar su ve deterjanla 

yıkanarak temizlenir, durulanır ve kurulanır. Sonra içine sıvı sabun doldurulur.  
 İş bitiminde tüm temizlik malzemeleri yıkanır, durulanır ve kuru olarak saklanır.  
 Temizlik işlemi bittikten sonra eller su ve sabunla yıkanır.  

Kan Ve Vücut Sıvılarıyla Kirlenmiş Yüzeylerin Temizliği 
 Bütün kan ve vücut sıvılarını ENFEKTE kabul ederek, dökülme ve sıçramalarda temizliği derhal ve güvenli 

bir şekilde yapınız.  
 Öncelikle ellerinizi yıkayıp, eldiveninizi giyiniz.  
 Zemin üzerine damlayan, sıçrayan ya da dökülen vücut sıvıların kaba kirini kağıt ha vlu vb bir malzeme ile 

alınız. Kullanılan eldiven ve kağıt havluyu kırmızı tıbbi atık torbasına atınız.  
 Yeni eldiven giyiniz. 

 Kirlenen yüzey ya da zemine 1 litre suya 7 klor tablet ile (10000 ppm )  hazırlanmış solüsyon döküp 20 

dakika bekleyiniz. 
 20 dakikanın sonunda kirlenen yüzey ya da zemini temizleyiniz.  

 Kirli suyu boşaltınız. Temiz su ile durulayın ve kurulayınız.  
 Kovadaki suyu boşaltıp içini su ile çalkalayınız. 

 Kirlenen bezi, paspası, mopu sıcak su ve deterjanla yıkayınız. Ardından 1 litre suya 3 klor tablet atıp bu suda 
20 dakika bekletip bol su ile durulayıp kurutunuz  
 Paspas ve mopu saçaklar aşağıya gelecek şekilde kurutunuz. İşlem sonrası ellerinizi mutlaka sabun ve su ile 

yıkayınız.  
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