
 

 

 

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 

Fizik Tedavi Birimi birimini kapsar.  
3.0 KISALTMALAR 

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi 
4.0 SORUMLULAR  

Başhekim, idari mali hizmetler müdürü, Birim 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 

Günlük Temizlik  

Mop ile günlük süpürme işlemi yapılır.  

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

Lavabolar, fayanslar, sıvı deterjan veya ovma deterjanı ile fırçalanır, durulanır.  
Kapı ve kapı kolları elle sık temas eden tüm yüzeyler günlük olarak deterjanlı su ile silinir.  

Tuvaletler ovma deterjanı ile fırçalanır. Ardından silinip kurulanır.  
Sedye örtüleri, elektrolit pedleri, kum torbaları günlük değiştirilip yıkamaya gönderilir.  
Çöpler „Atık Yönetim talimatı’’ na göre yapılır. 

Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme durumunda kirlenen alanlar için, “Kan ve vücut sıvıları ile kirlenmiş 

yüzeylerin temizlik talimatı”na göre temizlik yapılmalıdır.  

Haftalık Temizlik  

Günlük temizlikte yapılan işlemlere ek olarak tavandan tabana temizlik yapılır.  
Pencereler haftada 1 kez silinip, kurulanır.       

Kabinlerin yüzeyi deterjanla silinip kurulanır.  
Çöp kovaları,  haftalık deterjanla yıkanır kurulanır. Ardından 5000ppm (1 Litre suya 3 klor tablet)ile 

hazırladığımız suyla dezenfekte edilir. Bol su ile durulanıp kurulanır  
Hot Pack kazanının tazyikli su ile biriken çamurları temizlenir.  
Tüm yerler, yüzeyler cihazlar haftada 1 kez 7 Litre suya 1 klor tablet ile hazırladığımız suyla dezenfekte edilir.  

Aylık Temizlik  

Tüm yüzeylerin makineyle yıkaması yapılır.  

Perdeler 4 ayda bir kez yıkamaya gönderilir.  
Kabin perdeleri haftada 1 kez çamaşırhaneye yıkamaya gönderilir. Tavan ve duvarların tozu alınır.  
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