
YER: İZOLASYON ve 

NOTRÖPENİK HASTA ODASI

1-Tuvaletler - Lavabolar İki saatte bir ve kirlendikçe

2-Yatak takımları Her sabah

3- Yataklar Her sabah

4-Etejer Ve Yemek Masası Günde bir kez

5-Kapı ve kapı kolları Günde bir kez

6-Camlar Ayda bir

7-Odanın Havalandırılması Hasta taburcu olduktan sonra

8-Bütün Yüzeyler Hasta taburcu olduktan sonra

9-Atıklar Her sabah

11- Atık kovaları Her sabah

12-Paspas ve bezler Her temizlikten sonra

13-Paspas kovaları Her günün sonunda temizlenir ve her 

kullanımdan sonra suyu değiştirilir.

14-Sıvı Sabun Kapları Sabunluk boşaldıkça

GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK

%10'luk çamaşır suyu ile yıkanır ve kurulanır. Sadece bu odadamalzemeler 

kullanılır.
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HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI

Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar: Sarı

Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde yapılacak temizlik: Dökülen sıvıyı kâğıt peçeye emdiriniz ve ardından %10' luk çamaşır suyu ile siliniz ve kurulayınız.

%10' luk çamaşır suyu:1 litre suya 100 cc çamaşır suyu
Dikkat: İzolasyon odasında çalışırken koruyucu önlemleri mutlaka alınız.

Odaya yeni hasta alınmasına Enfeksiyon kontrol ekibi karar verir.

MALZEME - YÖNTEM: BEZ VE KOVA RENKLERİ

%10'luk Çamaşır suyu ve deterjanla fırçalanmalı.

Silkelemeden yatak üzerinde yuvarlayarak toplayınız.

%10'luk Çamaşır suyu ile silinir, durulanır ve kurulanır.

%10'luk Çamaşır suyu ile silinir, durulanır ve kurulanır.

%10'luk Çamaşır suyu ile silinir, durulanır ve kurulanır.

%1'lik Çamaşır suyu ile silinir, durulanır ve kurulanır.

Hasta taburcu olduktan sonra camlar açılarak havalandırılır.

Çamaşır suyu hazırlama: Yüzey dezenfektanı olarak

%1' lik çamaşır suyu:1 litre suya 10cc çamaşır suyu, çamaşır suyu

%10'luk Çamaşır suyu ile silinir, durulanır ve kurulanır.

Odadaki atıkların hepsi enfekte atık poşetine toplanır.

%10'luk çamaşır suyu ile yıkanır ve kurulanır. İçine poşet geçirilir.

%10'luk Çamaşır suyu ve deterjanla temizlenir. Kuru saklanır.

%10'luk çamaşır suyu ile yıkanır ve kurulanır. Sonra tekrar doldurulur.

Bütün kuru alanlar (kapı, pencere, mobilya, ayna, vb.) : Mavi

Yoğun Bakım, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane :Beyaz

Tuvaletler : Kırmızı

TEMİZLENME SIKLIĞI

YÜKSEK RİSKLİ ALAN



YER: AMELİYATHANE ve 

BİRAKİTERAPİ BİRİMİ

1-Sedyeler, Hasta Taşıma 

Arabaları

Her sabah silinir. Gözle görülür kirlenme 

görüldükçe silinir.
Hafta sonu genel temizlik

2-Cerrahi El Yıkama 

Lavaboları

İki saatte bir ve kirlendikçe

3-Ameliyat odaları Her gün odaların yerleri silinir Hafta sonları temizlik 

yapılır.

4-Steril Malzeme odası Her gün temizlenir. Hafta sonu genel temizlik

5-Hemşire ve doktor odaları Her sabah yüzeyler silinir, lavabolar 

ovulur.

Hafta sonu genel temizlik

6-Kapı, kapı kolları, tepe ve 

ameliyat lambaları

Her sabah ve akşam silinir. Gözle 

görülür kirlenme görüldükçe silinir.

Hafta sonu genel temizlik

7-Ameliyat masaları ve 

Kullanılan Diğer Tıbbı 

Malzemelere

Her sabah, her ameliyat sonrasında ve 

gün bitiminde silinir.

Hafta sonu genel temizlik

8-Ara koridorlar, bekleme 

salonu, banklar

Yerler her vardiyada bir kez ve 

gerektikçe

Ayda 2 kez

9-Çöp kovaları Çöpler her ameliyat arasında toplanır. 

Tıbbı atık kovaları her gün yıkanır.

11-Duvarlar Gözle görülür kirlenme görüldükçe Hafta sonları temizlenir.

12-Sıvı Sabun Kapları Sabunluk boşaldıkça

13-Çamaşır Arabaları Her gün kirli çamaşır transferinden sonra

14- Fırçalar Paspas kovaları 07-15vardiyasının sonunda temizlenir ve 

her kullanımdan sonra suyu değiştirilir.

15-Anestezi Cihazları ve 

Ekipmanları

Her ameliyat arasında ve gün sonunda 

temizlenir.

Hafta sonu genel temizlik

16-Buzdolapları Her hasta değişiminde Buzluğu çözdürülür

17-Giyinme odaları Her günün sonunda temizlenir. Hafta sonu genel temizlik

18-Sıvı Sabun Kapları Sabunluk boşaldıkça

19-Paspaslar, Toz bezleri Her gün saat 15'de
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TEMİZLENME SIKLIĞI

YÜKSEK RİSKLİ ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI

%10' luk çamaşır suyu:1 litre suya 100 cc çamaşır suyu

Çamaşır su ile silinir. Kuru saklanır.

Cihaz yüzeyleri % 70 alkol ile temizlenir, Kontaminasyon varsa %10'luk çamaşır 

suyu ile silinir.
Deterjanlı su ile silinir, durulanır ve kurulanır.

Yerler deterjanlı ıslatılmış paspas ile temizlenir. Yüzeyler %1'lik çamaşır suyu

Boşalan sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulur.

Çamaşırhanede yıkanır ve kuru olarak teslim edilir.

Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde yapılacak temizlik: Dökülen sıvıyı kağıt peçeye emdiriniz ve ardından %10' luk çamaşır suyu ile siliniz ve kurulayınız.

Çamaşır suyu hazırlama: Yüzey dezenfektanı olarak

%1' lik çamaşır suyu:1 litre suya 10cc çamaşır suyu, çamaşır suyu

MALZEME - YÖNTEM: BEZ VE KOVA RENKLERİ

Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar : Sarı

Bütün kuru alanlar (kapı, pencere, mobilya, ayna, vb.) : Mavi

Tuvaletler : Kırmızı

Yoğun Bakım, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane :Beyaz

%1'lik çamaşır suyu ve deterjanla fırçalanmalı. Kontaminasyon varsa (%10'luk

Çamaşır suyu ve deterjanla fırçalanmalı. (%10'luk )

%1'lik çamaşır suyu ile temizlenir.

Yerler %1'lik çamaşır suyu ile temizlenir, yüzeyler ise %10'luk çamaşır suyu ile 

silinir.
Yerler deterjanlı ıslatılmış paspas ile temizlenir. Yüzeyler %10'luk Çamaşır 

suyuile silinir.
%1'lik çamaşır suyu ile silinir. Kan ve vücut sıvıları ile bulaşma varsa (%10'luk)

%1 lik çamaşır suyu ile silinir. Kontaminasyon varsa(%10'luk)

Banklar %1 lik çamaşır suyu ile, yerler deterjanlı paspas ile silinir.

"Ünite İçi Atık Yönetim Planı"na göre çöpler toplanır. Çöp kovaları deterjanlı su 

ile yıkanır.

Deterjanlı su ile silinir.

Boşalan sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulur.

%1'lik çamaşır suyu ile siliniz.



YER: AYAKTAN KT ÜNİTESİ

1-Tuvaletler, Lavabolar İki saatte bir ve kirlendikçe

2-Tedavi Ünitesi Her sabah lavabo dolap ve yüzeyler,  

koltuklar,serum askıları,etejerler silinir.

3-Muayene bölümü Yerler 2 saatte bir, yüzeyler sabah ve 

akşam, muayene masaları her hastadan 

sonra

Muayene masaları ve 

serum askıları deterjanlı su 

ile temizlenir.
4-Buzdolapları Her hasta değişiminde Buzluğu çözdürülür

6-Kapı, kapı kolları Her sabah kapı ve kapı kolları silinir. Haftada bir kez kapılar 

silinir.

7-Sedyeler, Hasta Taşıma 

Arabaları

Her gün 15 vardiyasında ve gerektikçe Haftada bir kez detaylı 

temizliği yapılır.

8-Ara koridorlar, bekleme 

salonu, banklar

Yerler iki saatte bir kez ve gerektikçe 

paspaslanır.

Haftada bir kez detaylı 

temizliği yapılır.

Ara koridorlar

9-Camlar, duvarlar, perdeler Ayda 1 kez

10-Çöp kovaları Günde 2 kez ve gerektikçe çöpler 

toplanır.

Çöp kovaları hafta sonu 

yıkanır.

11-Fırçalar ve Paspas 

kovaları..

10-15 vardiya bitiminin sonunda

12-Depolar Yerler her sabah Raflar ve yüzeyler Detaylı temizlenir

13-Sıvı Sabun Kapları Sabunluk boşaldıkça

14-Paspaslar, toz bezler Her gün saat 15 de
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Bütün kuru alanlar (kapı, pencere, mobilya, ayna, vb.) : Mavi

Tuvaletler : Kırmızı

Laboratuvar Alanları, izolasyon Odası, Brakiterapi : Beyaz 

Ameliyathane Bütün yüzeyler %10 'luk Çamaşır suyu ve deterjanla fırçalanır.

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI

Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar : Sarı

Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde yapılacak temizlik: Dökülen sıvıyı kâğıt peçeye emdiriniz ve ardından %10' luk çamaşır suyu ile siliniz ve kurulayınız.

Çamaşır suyu hazırlama: Yüzey dezenfektanı olarak

%1' lik çamaşır suyu:1 litre suya 10cc çamaşır suyu, çamaşır suyu

TEMİZLENME SIKLIĞI MALZEME - YÖNTEM: BEZ VE KOVA RENKLERİ

ORTA RİSKLİ ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK

Yerler deterjanlı ıslatılmış paspas ile silinip, lavaboyu ovunuz. %10 luk çamaşır 

suyu ile silinir.

Yerler deterjanlı ıslatılmış paspas ile temizlenir. Yüzeyler %11ik çamaşır suyu ile 

silinir. Muayene masalarındaki çarşaflar her hastadan sonra değiştirilir

Deterjanlı su ile silinir, durulanır ve kurulanır.

Kapı ve kapı kolları %1 lik çamaşır suyu ile silinir.

Sedyeler %1 lik çamaşır suyu ile silinir, çarşafları kontrol edilir.

Çamaşır suyu ve deterjanla yıkanmış bezler ile banklar silinir. Deterjanla 

ıslatılmış paspas ile yerler silinir.

Bu işle görevlendirilmiş personel tarafından camlar cam temizleme malzemeleri 

ile duvarlar deterjanlı su ile temizlenir. Perdeler çamaşırhanede yıkatılır.

Atıklar "Ünite İçi Atık Planı"na göre toplanır çöp kovaları deterjanlı su ile yıkanır.

%10 luk çamaşır suyu ile yıkanır ve kuru olarak saklanır.

Yerler deterjanlı paspas ile temizlenir. Yüzeyler %1 lik çamaşır suyu ile silinir.

Boşalan sabunluk %10 luk çamaşır suyu ile yıkanır iyice kurutulduktan sonra 

tekrar doldurulur.

Çamaşırhanede yıkanır ve kuru olarak teslim edilir

%10' luk çamaşır suyu:1 litre suya 100 cc çamaşır suyu



YER: YATAKLI SERVİSLER

1-Tuvaletler, Lavabolar, 

Banyolar

İki saatte bir, hasta taburcu olduğunda 

ve gerektikçe

2-Hasta odaları hasta 

yatakları (beşik) ve etejer, 

yemek masası

Sabah 07.00 de ve gerektikçe temizliği 

yapılır.

Hasta yatakları, etejer ve 

serum askıları

3-Hemşire bankosu ve 

tedavi odası

Her sabah yüzeyler silinir, lavabolar 

ovulur.

5-Hemşire ve doktor 

odaları

Her sabah yüzeyler silinir, lavabolar 

ovulur.
6-Buzdolapları Her hasta değişiminde Buzluğu çözdürülür

7-Kapı, kapı kolları Her sabah kapı kolları silinir. Haftada bir kez kapılar 

temizlenir.

8-Sedyeler, Hasta Taşıma 

Arabaları

Haftada bir kez 

temizlenir

9-Ara koridorlar, bekleme 

salonu, banklar

Yerler her vardiyada bir kez ve 

gerektikçe

Banklar haftada 1 kez 

Pazar günleri

1 kez

10-Çöp kovaları Günde 2 kez ve gerektikçe çöpler 

toplanır

Çöp kovaları yıkanır.

11-Camlar, Duvarlar, 

perdeler

Camlar 2 kez 

Duvarlar 1 kez 

Perdeler 1 kez ve 

gerektikçe

12-Paspaslar, Toz bezleri, Her gün saat 13de

13-Paspas kovaları, paspas 

arabaları ve fırçalar

Her günün sonunda temizlenir ve her 

kullanımdan sonra suyu değiştirilir.

14-Sıvı Sabun Kapları Sabunluk boşaldıkça
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TEMİZLENME SIKLIĞI

ORTA RİSK ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK

Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar : Sarı

Bütün kuru alanlar (kapı, pencere, mobilya, ayna, vb.) : Mavi

Tuvaletler : Kırmızı

Brakiterapi , Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane : Beyaz

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI

Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde yapılacak temizlik: Dökülen sıvıyı kâğıt peçeye emdiriniz ve ardından %10' luk çamaşır suyu ile siliniz ve kurulayınız.

Çamaşır suyu hazırlama: Yüzey dezenfektanı olarak

%1' lik çamaşır suyu:1 litre suya 10cc çamaşır suyu, çamaşır suyu

%10' luk çamaşır suyu:1 litre suya 100 cc çamaşır suyu

Çamaşırhanede yıkanır ve kuru olarak teslim edilir.

%10'luk çamaşır suyu ile yıkanır ve kuru olarak saklanır. Paspas arabaları her 

gün silinir ve düzenlenir.

Boşalan sabunluk %10 luk çamaşır suyu ile yıkanır iyice kurutulduktan sonra 

tekrar doldurulur.

Lavabo ovulur. Yüzeyler %1'lik çamaşır suyu ile silinir.

Yerler deterjanlı ıslatılmış paspas ile temizlenir. Yüzeyler %1'lik çamaşır suyu ile 

silinir.
Deterjanlı su ile silinir, durulanır ve kurulanır.

Kapı ve kapı kolları %1'lik çamaşır suyu ile silinir.

Sedyeler %1'lik çamaşır suyu ile silinir, çarşafları kontrol edilir.

(%1'lik ) çamaşır suyu ile banklar, deterjanla ıslatılmış paspas ile yerler silinir. 

Banklar sabunlu su ile silinir.

Ünite içi atık yönetim planına göre çöpler toplanır. Çöp kovaları deterjanlı su ile 

yıkanır. Tıbbi atık kovaları %10'luk çamaşır suyu ile yıkanır.

Bu işle görevlendirilmiş personel tarafından cam temizleme malzemeleri ile 

temizlenir. Duvarlar deterjanlı su ile silinir.

MALZEME - YÖNTEM: BEZ VE KOVA RENKLERİ

%10'luk Çamaşır suyu ve deterjanla fırçalanır.

Etejerler, yemek masası, hasta yatağı diğer yüzeyler %1'lik çamaşır suyu ile 

silinir. Deterjanlı su ile zemin paspaslanır.



YER: USG-RÖNTGEN-ÇİZİM 

ODASI

1-Muayene odası, cihazlar Tozlar günlük alınır.
Her Cumartesi genel 

temizlik yapılır.

2-Kapı ve kapı kolları Her sabah kapı kolları silinir. Haftada 1 kez kapılar 

silinir.

3-Tuvaletler ve lavabolar Günde 2 kez ve gerektikçe yıkanır.

4-Depolar Yerler her sabah silinir. Raflar ve Yüzeyler haftada 

bir silinir.

Ayda bir detaylı 

temizlik yapılır.

5-Zemin Mesai bitiminde çamaşır suyu ile silinir.

6-Paspaslar ve Toz bezleri Her gün saat 13'de

7-Paspas kovaları, Her gün 07-15 vardiya sonunda 

temizlenir her kullanımdan sonra suyu 

değiştirilir.

8-Fırçalar Her gün ve gerektikçe

9-Çöp kovaları Günde 2 kere ve gerektikçe çöpler 

toplanır

Çöp kovaları haftada 1 

yıkanır.

10-Sıvı Sabun Kapları Sabunluk boşaldıkça

11-Ara koridorlar bekleme 

salonu ve banklar

Yerler günde 2 kere ve gerektikçe silinir. Banklar haftada 1 kez 

silinir.
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Çamaşırhaneye gönderilerek yıkanır.

ORTA RİSKLİ ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI

Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde yapılacak temizlik: Dökülen sıvıyı kâğıt peçeye emdiriniz ve ardından %10'luk çamaşır suyu ile siliniz ve kurulayınız.

Çamaşır suyu hazırlama: Yüzey dezenfektanı olarak

%1' lik çamaşır suyu:1 litre suya 10cc çamaşır suyu, çamaşır suyu

%10' luk çamaşır suyu:1 litre suya 100 cc çamaşır suyu

Çamaşırhanede yıkanır kuru olarak teslim edilir.

Çamaşır suyu ve deterjanla temizlenir. Kuru saklanır.

Çamaşır suyu ve deterjanla temizlenir. Kuru saklanır.

''Ünite İçi Atık Yönetim Planı ''na göre çöpler toplanır ve atılır. Çöp kovaları 

yıkanır.

Boşalan sabunluk %10 luk çamaşır suyu ile yıkanır iyice kurutulduktan sonra 

tekrar doldurulur.

%1'lik Çamaşır suyu ve deterjanla yıkanmış bezler ile banklar silinir ve deterjanlı 

su ile yıkanmış paspas ile yerler silinir

TEMİZLENME SIKLIĞI

12-Tüller ve perdeler Ayda 1 kez

MALZEME - YÖNTEM: BEZ VE KOVA RENKLERİ

Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar : Sarı

Bütün kuru alanlar (kapı, pencere, mobilya, ayna, vb.) : Mavi

Tuvaletler : Kırmızı

Yoğun Bakım, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane : Beyaz

Yüzeyler deterjanlı su ile silinir, yerler paspaslanır.

Deterjanlı su ile temizlenir.

%1'lik Çamaşır suyu ve deterjanla fırçalanır.

Deterjanlı su ile temizlenir.

%1'lik Çamaşır suyu ile paspaslanır.



YER: ARAŞTIRMA 

LABORATUAR ve BİYOKİMYA

1-Buzdolabı
Buzdolabının dış yüzeyi her gün ve 

gerektikçe

Dolaptaki malzemeler 

sorumlu laborantla beraber 

boşaltılarak temizlenir.

2-Yüzeyler, Tezgâhlar Her gün silinir.

3-Cihaz yüzeyleri Her sabah ve akşam

4-Camlar-duvarlar Camlar ayda 1 kez, 

duvarlar 1 kez 

silinir.
5-Kapı, kapı kolları Her sabah kapı ve kapı kolları silinir. Haftada bir kez kapılar 

detaylı olarak temizlenir.

6-Paspaslar, Toz bezleri Her gün saat 13de

7-Paspas kovaları, Fırçalar Her gün07-15vardiya sonunda temizlenir 

ve her kullanımdan sonra suyu 

değiştirilir.

8-Tuvalet ve Lavabolar İki saatte bir ve kirlendikçe Haftada bir duvarlar dahil 

her yer silinir

9- Çöp kovaları Çöpler günlük atılır Çöp kovaları haftada bir 

yıkanır

10-Sıvı Sabun Kapları Sabunluk boşaldıkça

11-Biyogüvenlik Kabini Her işlem sonrası ve gerektikçe temizlik 

yapılır. (Her günün sonunda cihazın UV 

ışınlarıyla dezenfeksiyonu sağlanır.)
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TEMİZLENME SIKLIĞI

ORTA RİSKLİ ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI

Bu işle görevlendirilmiş personel tarafından camlar cam temizleme malzemeleri 

ile duvarlar deterjanlı ve çamaşır suyu su ile silinir.

Kapı ve kapı kolları çamaşır suyu(10'luk ) ile silinir.

Çamaşırhanede yıkanır kuru olarak teslim edilir.

MALZEME - YÖNTEM: BEZ VE KOVA RENKLERİ

Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar :  Sarı

Bütün kuru alanlar (kapı, pencere, mobilya, ayna, vb.)  : Mavi

Tuvaletler : Kırmızı

Yoğun Bakım, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane : Beyaz

Buzdolabının içi ve dışı %10'luk Çamaşır suyu ile silinir.

%10' luk çamaşır suyu ile silinir.

%1' lik çamaşır suyu ile silinir.

Çamaşır suyu ve deterjanla temizlenir. Kuru saklanır.

Çamaşır suyu ve deterjanlı su ile temizlenir.

''Ünite İçi Atık Planı''na göre çöpler toplanır. Çöp kovaları deterjanlı su ile yıkanır.

Boşalan sabunluk %10 luk çamaşır suyu ile yıkanır iyice kurutulduktan sonra 

tekrar doldurulur.

Cihazın iç dış yüzeyi %10'luk çamaşır suyu ile silinir.

Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde yapılacak temizlik: Dökülen sıvıyı kâğıt peçeye emdiriniz ve ardından %10' luk çamaşır suyu ile siliniz ve kurulayınız.

Çamaşır suyu hazırlama: Yüzey dezenfektanı olarak

%1' lik çamaşır suyu:1 litre suya 10cc çamaşır suyu, çamaşır suyu

%10' luk çamaşır suyu:1 litre suya 100 cc çamaşır suyu



YER: POLİKLİNİK

1-Tuvaletler, Lavabolar 2 saatte bir ve kirlendikçe_yıkanır._

2-Muayene odaları ve 

yüzeyler Her gün toz alınır. Haftalık genel temizlik

3-Muayene masası, dolaplar
Her gün

4-Hasta kabul bankosu
Her gün

5-Çöp kovaları
Günlük çöpler toplanır. Kovalar yıkanır

6-Camlar, duvarlar Ayda iki kez silinir.

7-Muayene Müdahale Odası
Her gün yüzeyler nemli bezle silinir ve 

yerler paspaslanır.

Haftalık genel temizlik 

yapılır.

8-Banklar
Her gün yüzeyler nemli bezle silinir ve 

yerler paspaslanır.

Haftalık genel temizlik 

yapılır.

9-Kapılar kapı kolları Kapı kolları her gün silinir.
Kapılar haftada bir kez 

silinir.

10-Koridorlar ve merdivenler Günlük.

11-Tüller, perdeler, paravan 

örtüleri

Ayda bir kez 

yıkanır.

13-Sıvı Sabun Kapları Sabunluk boşaldıkça

14-Paspaslar, Toz bezleri Hergün saat 13de

15-Paspas kovaları, Fırçalar Gün sonunda temizlenir.

OE-EKS-PR-001/TL-004/PL-001

Rev. No:00

AYLIKHAFTALIKGÜNLÜKORTA RİSKLİ ALAN

TEMİZLENME SIKLIĞI

Bütün kuru alanlar (kapı, pencere, mobilya, ayna, vb.) : Mavi

Tuvaletler : Kırmızı

Yoğun Bakım, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane  : Beyaz

Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar :Sarı

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI

Deterjanlı su ile temizlenir.

Poliklinik kapı kolları yüzey dezenfektanlı bezler ile silinir.

Makine ile yıkanır.

Çamaşırhaneye gönderilir.

%1'lik Çamaşır suyu ve deterjanlı su ile temizlenir.

Bütün yüzeyler Deterjanlı su ile silinir.

Çöpler ''Ünite İçi Atık Planı'na göre toplanır.%10'luk çamaşır suyu ile yıkanır.

Deterjanlı su ile temizlenir.

Yerler %1'lik, yüzeyler ise %10'luk çamaşır suyu ile silinir.

MALZEME - YÖNTEM: BEZ VE KOVA RENKLERİ

Boşalan sabunluk %10 luk çamaşır suyu ile yıkanır iyice kurutulduktan sonra 

tekrar doldurulur.

Çamaşırhanede yıkanır kuru olarak teslim edilir.

Çamaşır suyu ve deterjanla temizlenir, kuru saklanır.

Çamaşır suyu ve ile temizlenir.(1'lik ) deterjanlı su ile Zemin paspaslanır.

Yerler deterjanlı su ile paspaslanır, yüzeyler çamaşır suyu ve deterjanlı su ile 

silinir.

Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde yapılacak temizlik: Dökülen sıvıyı kâğıt peçeye emdiriniz ve ardından %10' luk çamaşır suyu ile siliniz ve kurulayınız.

%10' luk çamaşır suyu:1 litre suya 100 cc çamaşır suyu

Çamaşır suyu hazırlama: Yüzey dezenfektanı olarak

%1' lik çamaşır suyu:1 litre suya 10cc çamaşır suyu, çamaşır suyu



YER: ÇAMAŞIRHANE

1-Çamaşırhane
Günlük tozları alınır, zemin günlük 

yıkanır.

2-Çamaşırhanedeki makineler Her gün temizlenir

3-Paspaslar, Toz bezleri, Hergün saat13de

4-Paspas kovaları, fırçalar Her günün sonunda temizlenir ve her 

kullanımdan sonra suyu değiştirilir.

5-Çamaşır Arabaları Her günün sonunda

6-Sıvı Sabun Kapları Sabunluk boşaldıkça

7-Çöpler çöp kovaları Çöpler günlük atılır Çöp kovaları haftada bir 

yıkanır

8-Lavabolar Günde 1 kez  yıkanır. Haftalık genel temizlik 

yapılır.
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TEMİZLENME SIKLIĞI

ORTA RİSKLİ ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK

1'lik Çamaşır suyu temizlenir.

Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar  : Sarı

Bütün kuru alanlar (kapı, pencere, mobilya, ayna, vb.) : Mavi

Tuvaletler  :  Kırmızı

Yoğun Bakım, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane  : Beyaz

MALZEME - YÖNTEM: BEZ VE KOVA RENKLERİ

Yüzeyler %1'lik çamaşır suyu ile silinir, yerler deterjanlı su ile yıkanır.

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI

Boşalan sabunluk %10 luk çamaşır suyu ile yıkanır iyice kurutulduktan sonra 

tekrar doldurulur.

Yüzey dezenfektanı ile silinir.

Çamaşırhanede yıkanır kuru olarak telsi edilir.

Çamaşır suyu ve deterjanla temizlenir. Kuru saklanır.

%1'lik çamaşır suyu ile silinir.

"Ünite İçi Atık Planı"na göre çöpler toplanır. Çöp kovaları deterjanlı su ile yıkanır.

Kan ve Vücut Sıvıları Döküldüğünde Yapılacak Temizlik: Dökülen sıvıyı kâğıt peçeye emdiriniz ve ardından %10' luk çamaşır suyu ile siliniz ve kurulayınız.

Çamaşır Suyu Hazırlama: Yüzey dezenfektanı olarak

%1' lik çamaşır suyu:1 litre suya 10cc çamaşır suyu, çamaşır suyu

%10' luk çamaşır suyu:1 litre suya 100 cc çamaşır suyu



YER: PATOLOJİ LAB.

1- Yüzeyler Her gün

2- Lavabolar Günde 1 kez ve gerektikçe temizlenir.

3-Tezgâhlar Her gün

4-Zemin Her gün iki kez

5-Kapı, kapı kolları Her sabah kapı kolları silinir. Haftada 1 kez kapılar silinir

6-Çöpler ve çöp kovaları Her akşam ve gerektikçe toplanır. Çöp kovaları 07/15 

vardiyasında yıkanır

7-Paspaslar, Toz bezleri Her gün saat 13de

8-Paspas kovaları, fırçalar Her günün sonunda temizlenir ve her 

kullanımdan sonra suyu değiştirilir.

9-Sıvı Sabun Kapları Sabunluk boşaldıkça

10- Camlar-Duvarlar Ayda 1 silinir.
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TEMİZLENME SIKLIĞI

ORTA RİSKLİ ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK

%1'lik çamaşır suyu ile silinir.

%1'lik çamaşır suyu ile silinir.

''Ünite İçi Atık Yönetim Planı ''na göre çöpler toplanır ve atılır. Çöp kovaları 

yıkanır.

Çamaşırhanede yıkanır kuru olarak teslim edilir.

Çamaşır suyu ve deterjanla temizlenir. Kuru saklanır.

Deterjanlı su ile silinir.

MALZEME - YÖNTEM: BEZ VE KOVA RENKLERİ

Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar Sarı

Bütün kuru alanlar (kapı, pencere, mobilya, ayna, vb.) Mavi

Tuvaletler Kırmızı

Yoğun Bakım, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane Beyaz

%1'lik çamaşır suyu ile silinir. Kan ve vücut sıvıları varsa %10'luk çamaşır suyu 

ile silinir.

%10' luk Çamaşır suyu ile yıkanır.

Yüzeyler %10' luk çamaşır suyu ile silinir.

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI

Boşalan sabunluk %10 luk çamaşır suyu ile yıkanır iyice kurutulduktan sonra 

tekrar doldurulur.

Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde yapılacak temizlik: Dökülen sıvıyı kâğıt peçeye emdiriniz ve ardından %10' luk çamaşır suyu ile siliniz ve kurulayınız.

Çamaşır suyu hazırlama: Yüzey dezenfektanı olarak

%1' lik çamaşır suyu:1 litre suya 10cc çamaşır suyu, çamaşır suyu

%10' luk çamaşır suyu:1 litre suya 100 cc çamaşır suyu



YER: İDARİ 

BİRİMLER,ECZANE, 

DEPOLAR,DİGER ALANLAR

1-Tuvaletler Ve Lavabolar İki saatte bir ve kirlendikçe

2-Çalışma Odaları Yerler her vardiyada bir kez ve 

gerektikçe, yüzeyler her sabah
3-Kapı, Kapı Kolları Her sabah kapı kolları silinir. Haftada bir kez kapılar 

temizlenir.

4-Ara Koridorlar, Bekleme 

Salonu, Koltuklar

Yerler bir kez ve gerektikçe Banklar haftada 1 kez 

Pazar günleri

5-Çöp Kovaları Günde 2 kez ve gerektikçe çöpler 

toplanır

Çöp kovaları 07/15 

vardiyasında yıkanır

6-Camlar, Duvarlar Ayda 1 kez silinir

7-Tüller, Perdeler Ayda bir kez

8-Depolar, raflar Yerler her sabah Raflar ve yüzeyler Detaylı temizlenir

9-Raflardaki malzemeler Haftada bir kez ve 

gerektiğinde

10-Paspas Kovaları ve 

fırçalar

Her günün sonunda temizlenir ve her 

kullanımdan sonra suyu değiştirilir.

11- Paspaslar, Toz Bezleri Her gün saat 13de

12-Sıvı Sabun Kapları Sabunluk boşaldıkça
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HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI

Çamaşırhanede yıkanır kuru olarak teslim edilir.

Boşalan sabunluk %10 luk çamaşır suyu ile yıkanır iyice kurutulduktan sonra 

tekrar doldurulur.

Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde yapılacak temizlik: Dökülen sıvıyı kağıt peçeye emdiriniz ve ardından %10' luk çamaşır suyu ile siliniz ve kurulayınız.

Çamaşır suyu hazırlama: Yüzey dezenfaktanı olarak

%1' lik çamaşır suyu:1 litre suya 10cc çamaşır suyu, çamaşır suyu

Zeminler moplanır, süpürülür ve deterjanlı ıslatılmış paspas ile temizlenir. 

Yüzeyler deterjanlı su ile silinir.
Kapı ve kapı kolları %1' lik çamaşır suyu ile silinir.

Çamaşır suyu ve deterjanla yıkanmış bezler ile banklar, deterjanla ıslatılmış 

paspas ile yerler silinir.

"Ünite İçi Atık Planı ''na göre çöpler toplanır. Çöp kovaları deterjanlı su ile 

yıkanır.

Bu işle görevlendirilmiş personel tarafından cam temizleme malzemeleri ile 

temizlenir

Çamaşırhaneye gönderilerek yıkanır.

Yerler ılık deterjanlı su ile paspaslanır. Yüzeyler deterjanlı su ile silinir ve 

kurulanır.

Kuru bez ile tozu alınır. Malzemenin özelliğine göre gerekirse deterjanlı bez ile 

siliniz.

Çamaşır suyu ve deterjanla temizlenir kuru saklanır.

MALZEME - YÖNTEM: BEZ VE KOVA RENKLERİ

Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar Sarı

Bütün kuru alanlar (kapı, pencere, mobilya, ayna, vb.) Mavi

Tuvaletler Kırmızı

Yoğun Bakım, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane Beyaz

Çamaşır suyu ve deterjanla fırçalanır.(% 10 'luk ), lavabolar ovulur.

%10' luk çamaşır suyu:1 litre suya 100 cc çamaşır suyu

TEMİZLENME SIKLIĞI

GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK
DÜŞÜK RİSKLİ ALAN



YER: ÇEVRE

1-Zemin Günlük paspaslanır. Haftada bir yıkanır.

2-Fırçalar Her gün ve gerektikçe

3-Izgaralar Haftada bir temizlenir

4-Çöpler çöp kovaları Çöpler günlük atılır Çöp kovaları haftada bir 

yıkanır

5-Paspaslar, Toz bezleri Hergün saat 13de

6-Paspas kovaları Her gün07-15vardiya sonunda temizlenir 

ve her kullanımdan sonra suyu 

değiştirilir.

DÜŞÜK RİSKLİ ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK

TEMİZLENME SIKLIĞI

Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar : Sarı

Bütün kuru alanlar (kapı, pencere, mobilya, ayna, vb.) : Mavi

Tuvaletler : Kırmızı

Yoğun Bakım, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane : Beyaz

Süpürülüp paspaslanır, yüzeyler deterjanlı suyla temizlenir.

Çamaşır suyu ve deterjanla temizlenir. Kuru saklanır.

İçindeki çöpler alınır, ızgaralar kaldırılarak altı temizlenir.

Ünite İçi Atık Planı"na göre çöpler toplanır. Çöp kovaları deterjanlı su ile 

yıkanır.

Çamaşırhanede yıkanır kuru olarak teslim edilir.

Çamaşır suyu ve deterjanla temizlenir. Kuru saklanır
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MALZEME - YÖNTEM: BEZ VE KOVA RENKLERİ

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI

Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde yapılacak temizlik: Dökülen sıvıyı kâğıt peçeye emdiriniz ve ardından %10' luk çamaşır suyu ile siliniz ve kurulayınız.

Çamaşır suyu hazırlama: Yüzey dezenfektanı olarak

%1' lik çamaşır suyu:1 litre suya 10cc çamaşır suyu, çamaşır suyu

%10' luk çamaşır suyu:1 litre suya 100 cc çamaşır suyu



YER: MUTFAK

4-Cam-Duvar Haftada bir defa gerektikçe

5-Zemin Günde bir defa yıkanır.

6-Dolap içi ve dışı Günde bir defa silinir.

7-Buzdolabı Haftada bir defa silinir

8-Yemek dağıtma bölümü, 

Benmari

Günde 2 defa silinir.

9-Depo rafları Günde bir defa silinir. Haftada bir kez malzemeler 

boşaltılarak temizlenir

10-Bulaşık yıkama tezgâhı Her kullanım sonrasında

11- Bulaşık yıkama makinesi Her kullanım sonrasında

12-Kapılar Günde bir defa silinir Çöp kovaları haftada bir 

yıkanır

13-Temizlik bezleri, 

paspaslar

Her kullanımdan sonra saat 13de

14-El Yıkama Alanı Her gün

15-Sıvı Sabun Kapları Sabunluk boşaldıkça

TEMİZLENME SIKLIĞI

DÜŞÜK RİSKLİ ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK

Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar : Sarı

Bütün kuru alanlar (kapı, pencere, mobilya, ayna, vb.) : Mavi 

Tuvaletler : Kırmızı

Brakiterapi, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane : Beyaz
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HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI

Lavabolar, evyeler ve zemin %1'lik çamaşır suyu ile yıkanır.

Boşalan sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulur.

Çamaşır suyu hazırlama: Yüzey dezenfektanı olarak

%1' lik çamaşır suyu:1 litre suya 10cc çamaşır suyu, çamaşır suyu

%10' luk çamaşır suyu:1 litre suya 100 cc çamaşır suyu

Deterjanlı suyla temizlenir.

Deterjanlı suyla temizlenir.

Sıcak su ile silinir.

Deterjanlı sıcak su ile silinir.

Deterjanlı sıcak su ile silinir.

Deterjanlı sıcak su ve ovucu bir madde ile yıkanır.

Deterjanlı sıcak su ile silinir.

Deterjanlı suyla temizlenir.

Çamaşırhanede yıkanır kuru teslim edilir.

MALZEME - YÖNTEM: BEZ VE KOVA RENKLERİ

Deterjanlı suyla temizlenir.



YER: ARŞİV

1-Çalışma Odası
Yerler günde bir kez ve gerektikçe, 

yüzeyler her sabah

2-Kapı, Kapı Kolları Her sabah kapı kolları silinir. Haftada bir kez kapılar 

temizlenir.

3-Ara Koridorlar Yerler bir kez ve gerektikçe

4-Çöp Kovaları Günde 1 kez ve gerektikçe çöpler 

toplanır

Çöp kovaları haftada bir 

kez yıkanır

5-Camlar Ayda 1 kez silinir

6-Duvarlar Ayda 1 kez silinir

7-Dolaplar Ayda 1 kez silinir

9- Raflar Detaylı temizlenir

10-Raflardaki malzemeler Ayda 1 kez silinir

11-Paspas Kovaları, fırçalar Her günün sonunda temizlenir ve her 

kullanımdan sonra suyu değiştirilir.

12- Paspaslar, Toz Bezleri Her gün saat 13de

13- Arşiv dezenfeksiyonu Yılda bir kez

TEMİZLENME SIKLIĞI

DÜŞÜK RİSKLİ ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK

Kuru bez ile tozu alınır.

Çamaşır suyu ve deterjanla temizlenir. Kuru saklanır.

Çamaşırhanede yıkanır kuru olarak teslim edilir.

%1' lik çamaşır suyu ile tüm yüzeyler ve dolaplar silinir.

İTuvaletler : Kırmızı

Zeminler moplanır, süpürülür ve deterjanlı ıslatılmış paspas ile temizlenir. 

Yüzeyler deterjanlı su ile silinir.

Kapı ve kapı kolları %1' lik çamaşır suyu ile silinir.

Deterjanla ıslatılmış paspas ile yerler silinir.

"Ünite İçi Atık Planı ''na göre çöpler toplanır. Çöp kovaları deterjanlı su ile 

yıkanır.

Bu işle görevlendirilmiş personel tarafından cam temizleme malzemeleri ile 

temizlenir

Bu işle görevlendirilmiş personel tarafından deterjanlı su ile temizlenir

Deterjanla ıslatılmış temizlik bez ile silinir.

Yerler ılık deterjanlı su ile paspaslanır. Yüzeyler deterjanlı su ile silinir ve 

kurulanır.

MALZEME - YÖNTEM: BEZ VE KOVA RENKLERİ

Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar : Sarı

Bütün kuru alanlar (kapı, pencere, mobilya, ayna, vb.) : Mavi

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI

%10' luk çamaşır suyu:1 litre suya 100 cc çamaşır suyu
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Çamaşır suyu hazırlama: Yüzey dezenfektanı olarak;

%1' lik çamaşır suyu:1 litre suya 10cc çamaşır suyu, çamaşır suyu


