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1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, Temizlik hizmetinin sunumu sırasında temizlik malzemeleri ve
malzemelerin kullanım kurallarını sağlamak için standartlarını belirlemek
2. KAPSAM:
●
Bu talimat, Temizlik hizmetleri verilen tüm birimleri kapsar.
3.KISALTMALAR:4.TANIMLAR:5. SORUMLULAR:
●
Sağlık Hizmetleri Müdürü
●
Sağlık Hizmetleri Md.Yrd.
●
Temizlik Kontrol Sorumluları
●
Tüm Temizlik personeli
6. FAALİYET AKIŞI:
6.1.TEMİZLİK MALZEMELERİ
• Deterjan (genel temizlik)
 Üretici firma önerisi doğrultusunda kullanılır.
• Ovucu temizlik malzemesi (vim vb.)
 Üretici firma önerisi doğrultusunda kullanılır.
• Çamaşır suyu
 Gerektiğinde 1/10 veya 1/100 oranında kullanılır.
• Üç farklı renkte bez
 Üç ayrı renkte bez kullanılır.
BÖLÜM

BEZ RENGİ

Tuvaletler hariç bütün ıslak alanlar (Lavabo vb.)

Sarı

Kapı, kapı kolu, pencere kolu ve cam kenarları,
Mobilya, Ayna, Hasta karyolası

Mavi

Tuvalet ve laboratuvar alanları

Kırmızı

• Kurulama bezleri
 Nemli ve ıslak silinen tüm alanlar ayrı bezlerle kurulanır.
• İki adet kova (farklı renkte)
 Temizlik yapılırken kovalardan birine deterjanlı su, diğerine duru su konur.
 Bezler deterjanlı su da ıslatılır, temizlik yapılır ve duru suda kiri akıtılır.
• Temizlik (paspas) arabaları (iki kovalı)
 Temizlik arabasındaki mavi kovaya deterjanlı su ,kırmızı kovaya yarısı kadar deterjan ve su
konur.
• Paspas ve moplar
 Ayrı iki renkte mop kullanılır. Mümkün değilse, aynı renkteki moplara işaretleme yapılarak
ayrılır.
MOP TİPİ

KULLANIM AMACI

Mop I (Mavi)

Kuru süpürme

Saçaklı paspas

Islak silme

Mop II (Beyaz)

Kurulama ve bakım
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 Paspas deterjanlı su da ıslatılır, silinir ve duru suda kiri akıtılır.
 Mop ve paspas ile silme işlemi “S” şeklinde hareket ettirilerek yapılır.
 Süpürme işi için kullanılan mop ile tüm alan süpürülür.
• Fırça ve faraş
 Mop ile süpürme işlemi sonrası toplanan tozlar fırça ile faraşa alınır.
 Fırça ve faraş ile süpürme işi yapılmaz.
• Fırçalar
 Tuvalette üç ayrı fırça kullanılır. Biri duvarlar, biri zemin, diğeri de tuvaletin iç kısmı için
kullanılmalıdır.
 Ayrıca farklı küçük bir fırça da lavaboları ovma işlemi için kullanılır.
• Kova ve su kapı (maşrapa vb)
 Su doldurma amacıyla kullanılır.
 Tuvalet ve lavaboları durulamak için kullanılır.
6.2.DİKKAT EDİLECEK KURALLAR
 Tüy bırakmayan temizlik malzemeleri tercih edilmelidir, her alan (ofisler, hasta odaları,
laboratuvarlar vb) için farklı malzemeler kullanılmalıdır.
 Temizlik her zaman temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır.
 Malzemeler asla ıslak bırakılmamalıdır.
6.3.MALZEMELERİN TEMİZLİĞİ
PASPASLAR
 Paspaslar paspas temizliği için ayrılmış olan makinede yıkanmalı ve kurutma makinesinde
kurutulmalıdır. Bu mümkün değilse ;
 Paspas işlemi bittikten sonra paspaslar sıcak su ve deterjan ile yıkanır, durulanır.
 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyunda 10 dk. bekletilir, durulanır.
 Sapı aşağıda, paspas yukarıda olacak şekilde, iyi havalanan bir mekanda kurutulur. Kesinlikle
ıslak bırakılmamalıdır.
 Kan ile temas varsa 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.
FIRÇA VE KOVALAR
 Her kullanım sonrası deterjanla yıkanmalıdır
 Kuru muhafaza edilmelidir.
 Her yerin malzemesi ayrı olmalıdır.
 Kan ile temas varsa 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.
TEMİZLİK BEZLERİ
 Her kullanım sonrası sıcak su ve deterjanla yıkanmalıdır.
 Kuru muhafaza edilmelidir.
 Her yerin bezi ayrı olmalıdır.
 Kan ile temas varsa 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.
PASPAS MAKİNELERİ
 Sadece poliklinik katları gibi uzun koridorlar için kullanılmalıdır.
 Her kullanım sonrası fırçaları ayrılıp temizlenmelidir.
 Fırçalar 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyunda 10 dk. bekletilir, durulanır.
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