POLİKLİNİK TEMİZLİK
PLANI
YER
Zeminler

SIKLIĞI
Günde iki kez

•
•
•
•

DOKÜMAN NO
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TAR.
SAYFA

MALZEME
Su ve deterjan
Kan varsa çamaşır suyu
Nemli bez
Su ve deterjan

Telefon ve Bilgisayar
Aparatları

Her gün

Masa, sehpa ve etejerler

Her gün

• Su ve deterjan

Lavabolar

Her gün ve
gerektiğinde

• Vim vb. temizlik maddesi

Sıvı Sabun kapları

Bittikçe

Tuvaletler

Her saat başı ve
gerektiği
durumlarda
Her gün
Her gün

Pencere Kenar Tozları
Kapı, Kapı Çerçevesi ve
Kapı Kolu
Pansuman odaları

Her gün

Giyinme Dolabı
Röntgen ışıklı panosu
Sedye

Haftada bir
Haftada bir
Her gün

Camlar ve Perdeler

15 günde 1 kez

Paravan Perdeler
Duvarlar ve Kalorifer
Petekleri
Tavanlar ve Yüksek
Alanlar
Temizlik Bezleri, Paspas
ve Kovalar
Depolar

Haftada bir
Ayda bir

Çöp Kovaları

Her gün

3 ayda bir
Her temizlik sonrası
15 günde bir

•
•
•
•
•
•
•
•
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Üzerine ekleme yapılmamalı
Boşalan sabun kapları yıkanıp kurutulmalı
Tekrar doldurulmalı
Su ve deterjan
çamaşır suyu
Vim vb. temizlik maddesi
Su ve deterjan
Su ve deterjan

• Tezgahlar pansuman aralarında yüzey
dezenfektanı
• Gün sonunda deterjanlı ile su temizlik sonrası
hızlı yüzey dezenfektanı
• Kan varsa çamaşır suyu
• Su ve deterjan
• Nemli bez ile tozları alınmalı
• Deterjanlı su silinmeli
• Kan varsa 1/10 oranında çamaşır suyu
• Su ve deterjan
• Perdeler makinede yıkanmalı, ütülenmeli
• Makinede yıkanıp, ütülenmeli
• Su ve deterjan
• Kan varsa 1/10 oranında çamaşır suyu
• Elektrikli süpürge ile süpürülmeli
• Deterjanlı su ile fırçalanmalı
• Sıcak su ve deterjan
• Kan varsa 1/10 oranında çamaşır suyu
• Sıcak su ve deterjan
• Nemli bez
• Sıcak su ve deterjanla yıkanmalı
• Tıbbi atık kovaları çamaşır suyu ile dezenfekte
edilmeli
• Su ve deterjan

Haftada bir
Yangın Merdivenleri ve
Kenarlıkları
Notlar:
1. Temizlik malzemelerinin kullanımları için “Temizlik Malzemeleri ve Malzemelerin Kullanım Kuralları
Talimatı”na bakınız.
2. Temizlik, dezenfeksiyon işlemi sırasında; kaba kir varsa öncelikle uzaklaştırılmalı, su ve deterjanla
silinmeli, sonrasında dezenfektan madde kullanılmalıdır.
3. Temizlik ihtiyaç olduğunda periyot beklenmeden yapılmalıdır.
4. Öneriler olağan koşullarda geçerlidir. Salgın, sıkı temas izolasyonu gerektiren vb. durumlarda ilgili
talimatlara uyulmalıdır.
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