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İÜ 
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

LABORATUVAR TEMİZLİK VE 
DEZENFEKSİYON TALİMATI 

 

1. Amaç 

Tüm laboratuvar personelini ortamdan bulaşabilecek laboratuvar enfeksiyonlarından korumak, 

yapılan deneylere çevreden kontaminan mikroorganizmaların karışmasını engelleyerek hızlı ve 

doğru sonuçlar elde etmek üzere laboratuvarın temizlik ve dezenfeksiyonunun bir plan 

doğrultusunda düzenli olarak yapılmasını sağlamaktır. 

 

2. Kapsam  

Laboratuvar çalışma ortamları 

 

3. Sorumlular  

Laboratuvar temizliğinde görevli tüm temizlik elemanları ve laboratuvar teknik personeli. 

 

4. Tanımlar 

4.1. Temizlik: Canlı ya da cansız yüzeylerde bulunan ve araç-gereç-eşya yüzeyi, çatlakları, 

eklemleri ve lümenlerinde birikmiş olan gözle görülür kirliliğin ortadan kaldırılmasıdır. 

4.2. Dezenfeksiyon: Bir ortam veya obje üzerindeki mikroorganizma kirliliğini fiziksel ya da 

kimyasal olarak minimal düzeyde azaltmaktan, sterilizasyona kadar uzanan geniş bir kavramdır. 

Dezenfeksiyon bakteri sporlarına etkisizdir. 

5. Uygulamalar 

5.1. Laboratuvarların temizliği “Temizlik Uygulamaları Talimatı”na uygun olarak yapılır.  

5.2. Günlük laboratuvar temizlik programı ilgili laboratuvarın “…. Birimi Temizlik Planı ve 

Takip Formu”na göre gerçekleştirilir. 

5.3. Laboratuvarın tüm çalışanları genel temizlik ve dezenfeksiyondan sorumludur. Cihaz 

yüzeyleri günün başlangıcında ya da bitiminde çalışan teknisyenler, diğer yüzeyler ise temizlik 

personeli tarafından temizlenir.  

5.4. Laboratuvarın yer ve yüzey temizliği, gün başlangıcında ve gerektiğinde gün içinde temizlik 

firması elemanlarınca yapılır ve  ilgili laboratuvarın “…. Birimi Temizlik Planı ve Takip Formu”na 

işlenir.  
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5.5. Laboratuvardaki genel temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri Laboratuvar Hijyen Sorumlusu 

tarafından denetlenir. Gerekli durumlarda Laboratuvar Sorumlusu’na bilgi verilir.  

5.6. Her temizlikte temiz su-deterjan ve dezenfeksiyonda yeni hazırlanmış dezenfektan çözeltisi 

kullanılır.  

5.7. Laboratuvarda kullanılan temizlik araçları büro ve dinlenme alanlarının temizliğinde 

kullanılmaz. 

5.8. Toplanan atıklar laboratuvar içerisinde bekletilmez laboratuvar alanları dışına çıkartılır.  

5.9. Kan ve diğer örneklerin dökülme ve saçılmalarında “Kan ve Diğer Örneklerin Dökülme ve 

Saçılmalarında Yapılacak İşlemler Talimatı” uygun davranılır. 

5.10. Alan ve cihazlara uygulanacak temizlik ve/veya dezenfeksiyon işlemleri aşağıdaki çizelgede 

yer aldığı gibi uygulanır: 

Alanlar Kim / Ne ile / Nasıl Ne Zaman 

Tezgâh 

Temizlik personeli tarafından deterjanlı su 
ile temizlenir ve kurulanır. Biyokimya 
laboratuvarlarında gerek görüldüğünde, 
mikrobiyoloji laboratuvarlarında daima 
temizliği takiben ilgili laboratuvar 
personeli tarafından yüzey dezenfektanı 
kullanarak dezenfekte edilir. 

 Mesai bitiminde  

 İhtiyaç halinde (Kontaminasyon) 

Santrifüj, etüv (dışı), 
otomatik pipetler 

Temizliği takiben ilgili laboratuvar 
personeli tarafından yüzey dezenfektanı 
kullanarak dezenfekte edilir. 

 Haftada bir kez 

 İhtiyaç halinde (Kontaminasyon) 

Laboratuvar içindeki 
telefon, klavye gibi büro 
malzemeleri 

Temizliği takiben temizlik personeli/ilgili 
laboratuvar personeli tarafından yüzey 
dezenfektanı kullanarak dezenfekte edilir. 

 Her gün 

 İhtiyaç halinde (Kontaminasyon) 

Lavabolar 
Temizlik personeli tarafından yüzey 
dezenfektanı ile temizlenir. 

 Günde en az 2 kez 

Laboratuvar zemin 
temizliği 

Temizlik personeli tarafından deterjanlı su 
ile temizlenir. Temizliği takiben yer ve 
yüzey dezenfektanı kullanılarak 
dezenfekte edilir. 

 Günde 2 kez 

 Gerektikçe (Dökülme gibi) 

Büro ve personel 
dinlenme odaları zemin 
temizliği  

Temizlik personeli tarafından deterjanlı su 
ile temizlenir. 

 Günde 1 kez 
 

Biyogüvenlik kabini 

İlgili laboratuvar personeli tarafından 
Sodyum hipoklorid (1/10) veya 
yüzey dezenfektanı kullanılarak 
dezenfekte edilir. 

 İçi, mesai bitiminde/gerektikçe 
(Kontaminasyon) 

 Dışı, haftada bir kez  

Etüv içi 
İlgili laboratuvar personeli tarafından 
sodyum hipoklorid (1/10) ile dezenfekte 
edilir. 

 Haftada bir kez/gerektikçe 
(Kontaminasyon) 
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Analizör ve benzeri 
ölçüm cihazları 

İlgili laboratuvar personeli tarafından 
yüzey dezenfektanı spreyler kullanarak 
dezenfekte edilir. 

 Haftada bir  

 Bakım sonrası   

 Gerektikçe 

Mikroskop 
İlgili laboratuvar personeli tarafından 
mercekleri ksilol ile diğer kısımları 
sulandırılmış etanol ile temizlenir. 

 Mesai bitiminde,  

 İhtiyaç halinde  

Alanlar Kim / Ne ile / Nasıl Ne Zaman 

Dolap iç ve dış 
yüzeyleri 

Temizlik personeli tarafından deterjanlı su 
ile silinir ve kurulanır. 

 Dışı, haftada bir  

 İçi, ayda bir  

 Gerektikçe 

Kapı kolları 
Temizlik personeli tarafından yüzey 
dezenfektanı ile dezenfekte edilir. 

 Her gün 

 Gerektikçe 

Kit saklama dolapları 
İlgili laboratuvar personeli gözetiminde 
temizlik personeli tarafından deterjanlı su 
ile silinir ve kurulanır. 

 Dışı, haftada bir  

 İçi, ayda bir 

 Gerektikçe (buzlanma) 

Derin dondurucular 
İlgili laboratuvar personeli gözetiminde 
temizlik personeli tarafından deterjanlı su 
ile silinir ve kurulanır. 

 Dışı, haftada bir  

 İçi, ayda bir buzlanma kontrolü 
yapılır tespiti durumunda 
temizlenir 

Camlar 
Temizlik personeli tarafından deterjanlı su 
ile silinir ve kurulanır. 

 Ayda bir 

Tuvaletler 
Temizlik personeli tarafından sodyum 
hipoklorid (1/10) ile dezenfekte edilir. 

 Hasta tuvaleti günde en az dört 
kez 

 Personel tuvaleti günde en az 
iki kez 

Kan alma ve örnek 
kabul birimi koltukları 
ve mobilya 

Temizlik personeli tarafından deterjanlı su 
ve yüzey dezenfektanı ile 
temizlenir/dezenfekte edilir.  

 Koltukların kolçakları her gün 

 Oturma yerleri haftada bir kez 

 Diğer mobilyalar her gün 

 Gerektikçe (kontaminasyon)  

Büro ve dinlenme alanı 
mobilyaları 

Temizlik personeli tarafından deterjanlı su 
ile silinir ve kurulanır. 

 Masa ve sehpalar her gün 

 Sandalyeler haftada bir kez 

 Raf ve dolaplar haftada bir kez 

 Bilgisayar gibi elektronik 
cihazlar her gün 

 

6. İlgili Dokümanlar 

6.1. Temizlik Uygulamaları Talimatı 

6.2. …. Birimi Temizlik Planı ve Takip Formu 

6.3. Kan ve Diğer Örneklerin Dökülme ve Saçılmalarında Yapılacak İşlemler Talimatı 

 


