AMBULANSLARDA TEMİZLİK VE
DEZENFEKSİYON TALİMATI

DOKÜMAN NO
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TAR.
SAYFA

AS.TL.01
30.03.2016
00
1/1

1- AMAÇ: Ambulanslarda hijyen ve temizliği sağlamak, meydana gelebilecek enfeksiyon riskini
önlemeye çalışmak.
2- KAPSAM: Ambulanslarda görev yapan tüm personeli (ATT, sağlık memuru, hemşire ve şoför ile
temizlik şirketi personelini) kapsar.
3- KISALTMALAR :
• ATT: Acil Tıp Teknisyeni
4- TANIMLAR:-5- SORUMLULAR :
• Sağlık Hizmetleri Müdürü
• Acil Tıp Teknisyenleri
• Hemşire-Şoför – Sağlık Memuru
• Temizlik Personeli
6- FAALİYET AKIŞI:
6.1. Hijyen ve Temizlik:
1-Temizliği her zaman temiz alandan kirli alana ve yukarıdan aşağıya doğru yapınız.
2-Ellerinizi El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatına göre yıkayınız.
3-Çöpleri ve atıkları Atık Yönetimi Prosedürüne göre toplayınız.
4-Ambulasta bulunan tıbbi alet ve teçhizatları kullandıktan sonra Sterilizasyon/Dezenfeksiyon
Talimatına göre dezenfekte edip steril ediniz.
5-Düzenli olarak günlük ve ambulansın her hareketinden sonra, geri dönüşünü takiben ambulansı
temizleyiniz.
6-Ambulansı bir sonraki vakaya hazır bulundurunuz. Öncelikle ambulansın hasta taşıyan bölümünü
sonra sırasıyla diğer bölümlerini temizleyiniz.
7-Ambulans temizlik denetimi, günlük olarak denetim şefleri tarafından yapılacaktır.
8-Yüzeydeki görülebilir artıkları; öncelikle su, sabun ya da deterjanla temizleyiniz.
9-Bulaşıcı hastalığı olan ya da bulaşıcı hastalık riski görülen bir hastanın taşınması söz konusu
olduğunda taşıma işlemi bittikten sonra önce sabunlu su ya da deterjanla temizlik sonra %10’luk klor
solüsyonu ile silme işlemi yapınız. Durulayıp kurulayınız ya da hızlı yüzey dezenfektanı ile
dezenfeksiyon işlemi yapınız. En az 10 dakika bekletiniz.
10-Ambulansta mümkün olduğunca disposable malzeme kullanımını sağlayınız.
11-Hasta nakil sedyelerini %0,1’lik klor solüsyonu ile siliniz. Her hastadan sonra bu şekilde silme
işlemini tekrarlayınız.
12-Ambulansın dış yüzeyi su ve uygun bir deterjanla yıkanarak temizlenir. Sürücü kabini fiziki
temizlendikten sonra ılık su ve deterjanla silinerek günlük temizliğini şoför tarafından sağlayınız.
6.2.Kan ve Vücut Sıvıları Dökülmelerinde Temizlik:
1-Yüzeylerde kan ve vücut sıvıları ile kirlenme durumunda temizlik+ dezenfeksiyon işlemi yapınız.
2-Kan ve diğer vücut sıvılarıyla kirlenen bölgeyi önce kağıt havlu ile temizleyiniz.
3-Daha sonra %10’luk klor solüsyonuyla silme işlemi yapınız, durulayıp kurulayınız ya da hızlı yüzey
dezenfektanı ile dezenfeksiyon işlemi yapınız. En az 10 dakika bekletiniz.
6.3.Klor Solüsyonlarının Hazırlanması:
1-%10’luk (5000ppm) Klor solüsyonu: 9 ölçü musluk suyu + 1 ölçü çamaşır suyu
2-%0,1’lik (1000ppm) Klor solüsyonu: 50 ölçü musluk suyu+ 1 ölçü çamaşır suyu
7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

•
•
•

Atık Yönetimi Prosedürü
El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Talimatı
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