
 

 

1.0 AMAÇ 

Fethiye devlet hastanesindeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılmasını sağlamak, hastane ortamından 

kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam 
oluşturmak,  temizliğinin doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir.  

2.0 KAPSAM 

Eczane birimini kapsar. 
3.0 KISALTMALAR 

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi 
4.0 SORUMLULAR 

Başhekim, İdari Mali Hizmetler Müdürü, Eczane Sorumlusu, 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 

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. Hasta odalarında kesinlikle kuru süpürge yapılmaz.  

Çöpler günde en az 2 kere “Atık Yönetim Talimatı”na göre toplanır. Çöp kovasına atık türüne göre çöp poşet i 
geçirilir. Çöp kovaları görünür kir varlığında hemen, periyodik olarak da haftada bir kere 5000ppm klor tablet(1 

Litre suya 3 tablet)  yıkanıp durulanmalıdır.  
Temizlik sabahları ilaç istemleri gelmeden bitirilir.  
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, 2 hasta odasında bir kullanımdan sonra, izolasyon odasında her 

kullanımdan sonra 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 kova ya 
sıkılır. Paspas işlemi bittiği zaman kuru mopla kurulama işlemi 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. Tuvaletler en son temizlenir.  
İş bitiminde tüm temizlik malzemeleri yıkanır, durulanır ve kuru olarak saklanır. Özel birimlerin temizliği, 

birimlere ait hijyen talimatı doğrultusunda yapılır. Hangi alanların ne sıklıkta temizleneceği ile ilgili olarak 
“Hastane Hijyen Talimatı’na” uyulur. Temizlik işlemi bittikten sonra eller su ve sabunla yıkanır.  
Hemşire Odaları, Koridor Ve Depolar Temizliği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Temizliği yaparken aşağıdakilere dikkat ediniz: 
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 Temizliği toz kalkmayacak şekilde ve her zaman az kirli alandan çok kirli alana doğru yapınız.  
 Gün içerisinde kirlendikçe koridor ve zemin temizliğini tekrarlayınız.  

 Oda zeminini temizlerken mop kullanılmalı, kesinlikle fırça veya süpürge kullanmayınız.  
 Köşelerde birikebilecek tozların alınmasına özellikle dikkat ediniz.  
 Eldiveninizi giyiniz. 

 Mop önünde kontrol edilemeyecek kadar kaba kir varsa zemini çekçek ve faraşla kaba kirinden arındırınız.  
 Lavaboyu temizlik maddesi ile ovarak temizleyiniz.  

 Tüm yüzeyleri (cam, kapı, kapı tokmağı, pencere önleri, radyatörler, masa, dolap, sandalye, etajer vb.) 
deterjanlı su ile siliniz.  

 Oda zeminini, tüm malzemelerin altları da dahil olacak şekilde kapıya doğru deterjanlı su ile paspaslayıp, 

mopla kurulayınız.  
 Kovadaki suyu boşaltınız.  

 Odaların temizliği tamamlandıktan sonra koridor temizliğine başlayınız.  
 Koridordaki kaba kirleri çekçek ve faraşla uzaklaştırınız. Ardından Moplama işlemini yapınız.  
 Koridorda bulunan eşyaların tozunu alınız.  

 Kovalardaki suyu boşaltınız, eldivenleri bezleri ve paspası temizleyiniz.  
 Temizlik bittikten sonra ellerinizi mutlaka yıkayınız.  

 Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme olan durumlarda, ilgili talimata göre temizlik yapınız.  
Banyo Duş Ve Tuvaletlerin Temizliği 

Banyo-duş ve tuvalet temizliğini yaparken aşağıdakilere dikkat ediniz.  

Banyo-duş ve tuvalet temizliğini en son yapınız.  
Kullanılan temizlik malzemelerini diğer bölümlerin temizliğinde kesinlikle kullanmayınız.  

Eldiveninizi giyiniz.  
Banyo ve duşu önce kaba kirlerinden su ile arındırınız. Lavabo ve kenarlarını sıvı deterjan veya ovma deterjanı ile 
temizleyiniz. Lavabo aynasını sarı temizlik bezini kullanarak siliniz.  

 Tuvalette önce sifonu çekiniz. Klozet içine sıvı deterjan veya ovma deterjanı dökerek, tuvalet fırçasıyla 
fırçalayınız. Ardından kurulayınız. Kesinlikle ıslak bırakmayınız.  

 Duş ve küvet temizliğinde, önce fayansları daha sonra musluk ve duş teknesini sıvı deterjan veya ovma  
deterjanı ile temizleyiniz. Ardından kurulayınız. Kesinlikle ıslak bırakmayınız.  

 Klozet çevresini deterjan ile ıslatılmış pembe temizlik bezi ile silip, durulayınız.  

 Boş sıvı sabun kaplarını sıvı deterjanla yıkadıktan sonra bol su ile durulayıp kurulayınız, tekrar doldurunuz. 
Kesinlikle bitmemiş sabunlukların üzerine ekleme yapmayınız.  

 Banyo/tuvalet zeminini, paspasla, deterjanlı su ile kapıya doğru silip, mopla kurulayınız.  
 Kovadaki suyu boşaltınız, eldivenleri, bezleri ve paspası temizleyiniz.  
 Temizlik bittikten sonra ellerinizi mutlaka yıkayınız.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 GÜNLÜK TEMİZLİK 

 Ortam Mop ile günlük süpürülür.  

 Tüm malzeme, cihaz ve yüzeylerin tozu yüzey deterjanı ile ıslatılmış ıslak bir bezle silinip kurulanır.  
 Yerlerin paspası yüzey deterjanı ile yapılır. Yerler ıslak bırakılmaz, kuruması için havalandırılır.  

 Lavabolar sıvı deterjan veya ovma deterjanı ile fırçalanır, durulanır.  

 Kapı ve kapı kolları elle sık temas eden yüzeyler günlük deterjanlı su ile silinir.  
 Tuvaletler sıvı deterjan veya  ovma deterjanı ile fırçalanır. Ardından silinip kurulanır.  

 Raflardaki ve buzdolabındaki  ilaçlar, aşılar, serumlar vb. malzemeler Eczacı eşliğinde temizlenir.  
 Çöpler „‟ Atık Yönetim talimatı’’ na göre yapılır.  
 Her kullanım sonrası aşı nakil kabı 7 Litre suya 1 klor tablet ile hazırladığımız su ile silinir durulanır, 

kurulanır. 
HAFTALIK TEMİZLİK 
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 Günlük temizlikte yapılan işlemlere ek olarak haftada 1 kez tüm yer ve yüzeyler 7 Litre suya 1  klor tablet ile 
hazırladığımız su ile dezenfekte edilir.  

 Tavandan tabana temizlik yapılır.  
 Çöp kovaları, 7 Litre suya 1 klor tablet ile hazırladığımız su ile dezenfekte edilir.  
 Buzdolaplarının içi- dışı, ilaç rafları, taşıma kapları vb. malzemelerin temizliği yüzey deterjanı ile silinir, 

kurulanır. 
AYLIK TEMİZLİK 

 Tüm yerlerin temizliği yıkama makinesiyle  yapılır.  
 Perdeler 4 ayda bir kez yıkamaya gönderilir.  
 Pencereler ayda 1 kez silinip, kurulanır.     
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HAZIRLAYAN KONTROL EDEN YÜRÜRLÜK ONAYI 
   


