
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0 AMAÇ 

Morga kabul edilen cenazelerin sevkinden sonra ve belirli aralıklarla yapılacak olan temizlik ve dezenfeksiyon 
işlemleri için gerekli basamakları belirlemektir.  
 
2.0 KAPSAM 

Morgda çalışan personeli kapsar.  
 

3.0 KISALTMALAR 

SKS :  Sağlık Kalite Standartları 
KYB:  Kalite Yönetim Birimi 

FDH:  Fethiye  Devlet Hastanesi 
 
4.0 SORUMLULAR  

İmam, Gassal, Temizlik Hizmetleri Sorumlusu, Temizlik personeli 
 

5.0 TANIMLAR 

Yüksek Riskli Alanlar: Ameliyathaneler, yoğun bakımlar, hemodiyaliz üniteleri, izolasyon odaları, 
(Temizlik+dezenfeksiyon) 

Orta Riskli Alanlar: Hasta odaları, laboratuarlar, acil servis, poliklinikler,  radyoloji, mutfak,  tedavi-pansuman 
odaları, invaziv girişim odaları(Temizlik) 

Düşük Riskli Alanlar: Hemşire- doktor odaları, depolar, idari bölümler, bürolar, konferans salonu, arşiv, 
teknik servis,  vb. (Temizlik) 

 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

 Morg; genel kullanım alanlarından uzak, hastaların olmadığı yerde olmalıdır.  

 Morg giriş-çıkışların hastanenin ana giriş çıkışlarından ve acil giriş çıkışlarından ayrı olmalıdır. Morg   

 buzdolabının içinin ve dışının temizliği temizlik görevlisi tarafından her cenaze sonrası rutin yapılmalıdır.                     

 Cenaze olmadığı zaman temizlik öncesi morg dolabının elektrik fişi çekilmeli ve dolabın buzu çözülene 

kadar beklenmelidir. 

 Morg dolabının iç ve dış temizliği 4 litre suya 3 klor tablet ile hazırlanmış su ile silinerek yapılmalıdır. 

 Temizlik bitiminde morg dolabının elektrik fişi prize takılmalıdır.  

 Cenazelerin yıkandığı masanın temizliği; cenaze öncesi ve sonrası 4 litre suya 3 klor tablet ile hazırlanmış 

su ile silinerek yapılmalıdır.  

 Ayın sonunda yapılan temizlikte duvarlar da 4 litre suya 3 klor tablet ile hazırlanmış su ile silinmelidir. 

 Tüm işlemlerin bitiminde zemin temizliği 4 litre suya 3 klor tablet ile hazırlanmış su  ile yapılmalıdır.  

 Tüm temizlik işlemlerinde, cenazenin yıkanması ve transportu sırasında ilgili personel eldiven kullanmalı, 

eldiveni çıkardıktan sonra ellerini yıkamalıdır.  

 Cenazenin enfekte olduğu bildirilmişse personel tüm işlemler sırasında eldiven, maske, bone, koruyucu 

önlük giymeli, gerekirse koruyucu gözlük takmalıdır. Enfekte olduğu bilinen cenazelerde morg temizliği 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi  çalışanlarının direktiflerine göre temizlenmelidir.  
 

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 havlu vb b ir malzeme ile 

alınız. 

 

MORG TEMİZLİK TALİMATI 

    

Döküman  No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No 

YS.TL.01 28.08.2015 01 Mayıs-2020 1/2 



 

 

 Kullanılan eldiven ve kağıt havluyu kırmızı tıbbi atık torbasına atınız. 
 Yeni eldiven giyiniz. 
 Kirlenen yüzey ya da zemine bir 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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