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Bölüm 
Temizlik 
Yapılacak 

Alan 

Kullanacak 
Malzeme 

Malzeme Özelliği Uygulama Sıklığı Yapan Kişi Açıklamalar 

Röntgen 
Çekim 
Odaları 

Yüzey (Masa, 
dolap, çekim 
masası vb.) 
 

-Deterjan – su 
-Yüzeye uygun renk 
kodlu bez  

-Sıvı genel temizlik maddesi Günde 1 defa yapılır.  Temizlik Personeli 

Mavi bez, mavi kova kullanılır. 

*Temizlik personeli temizliğe başlamadan önce ve sonra ellerini “EL 

Yıkama Talimatına ”göre yıkamalıdır. 

*Temizlik yapılırken mavi renkli plastik eldiven veya tek kullanımlık 

eldiven kullanılmalıdır. 

*Temizlik temiz alandan kirli alana doğru yapılır. 

*Her poliklinik odasına geçişte kovadaki su değiştirilmeli, bezler 

yıkanmalıdır. 

*Temizlik bittikten sonra bezler ve kovalar bol deterjanlı suyla yıkanmalı 

ve kuru muhafaza edilmelidir. 

*Yüzey temizliğinde mavi bez mavi kova kullanılır. 

*Deterjanla çamaşır suyu birbirine karıştırılmamalıdır. 

Röntgen 
Cihazının 
kolları 

Deterjan-su 
-Hızlı yüzey 
dezenfektanı 

-Sıvı temizlik Maddesi 
-Dezenfektan 

Günde 1 defa ve her hastadan 
sonra 

Temizlik 
Personeli+Röntgen 

Teknisyeni 

Genel temizlikte deterjanlı su mavi bez mavi kova kullanılır. 

Dezenfeksiyonunda tek kullanımlık bez(peçete vs.)  ve hızlı yüzey 

dezenfektanı kullanılır. 

Zemin 
-Deterjan – su  
-Dezenfektan 

-Sıvı genel temizlik maddesi 
-Yer yüzey dezenfektanı (10 lt 
suya 100 ml çam. suyu) 

Günde 2 defa yapılır. Kirlenme 
oldukça tekrarlanmalıdır. Günde 
bir defada paspaslama sonrası 
dezenfeksiyon yapılır. 

Temizlik Personeli 

 

Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru “s” çizerek yapılmalıdır. 

Paspas arabasının mavi kovasında temiz değer kırmızı kovasında kirli su 

bulunmalıdır. Paspas önce temiz tarafta ıslatılır ortada bulunan sıkma 

mekanizmasında kirli tarafta sıkıldıktan sonra zemin paspaslamalıdır.  

Lavabo ve 
musluklar 

Deterjan – su  
Cif 
Çamaşır suyu 
 

Mineralli sıvı ovma maddesi,  
%1 çamaşır suyu (1 litre suya 
10ml. çamaşır suyu) 

Günde 1 defa yapılır. Kirlenme 
oldukça tekrarlanmalıdır. 
 

Temizlik Personeli 

*Lavabolar içi, dışı, altı temiz, çizik ve leke olmamalı, su tesisatının üstü-

altı temiz, lekesiz ve alkali kalıntısı olmamalıdır. 

-WC’lerde kırmızı pembe bez kullanılır. 

Personel 
Odası 

Yüzey 
Deterjan – su   
 

Sıvı genel temizlik maddesi 
Günde 1 defa yapılır. Kirlenme 
oldukça tekrarlanmalıdır. 

Temizlik Personeli 
Yeşil bez, yeşil kova (bilgisayar vs.) 
Personel odalarında ki yüzeyler mavi renkli bez ve kova ile 
temizlenmelidir. 

Zemin Deterjan – su  Sıvı genel temizlik maddesi 
Günde 1 defa yapılır. Kirlenme 
oldukça tekrarlanmalıdır. 

Temizlik Personeli 

Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru “s” çizerek yapılmalıdır. 

Paspas arabasının mavi kovasında temiz değer kırmızı kovasında kirli su 

bulunmalıdır. Paspas önce temiz tarafta ıslatılır ortada bulunan sıkma 

mekanizmasında kirli tarafta sıkıldıktan sonra zemin paspaslamalıdır. 
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Bölüm 
Temizlik 
Yapılacak 

Alan 
Kullanacak Malzeme Malzeme Özelliği Uygulama Sıklığı Yapan Kişi Açıklamalar 

Genel 
Alanlar 

 

 
Çöp kovaları  
 

Deterjanlı su, çamaşır 
suyu, hızlı yüzey 
dezenfektanı 

Sıvı genel temizlik 
maddesi 
%1 çamaşır suyu (1 litre 
suya 10ml.  çamaşır 
suyu)-hızlı yüzey 
dezenfektanı 

Günde 1 defa temizlenir. 
Kirlenme oldukça 
tekrarlanmalıdır. 

Temizlik 
Personeli 

*Kan ve vücut sıvılarıyla bulaş varsa %10 çamaşır suyu (1 lt suyu 
100cc) veya hızlı yüzey dezenfektanı ile temizlenmelidir. 
*Temizlik personeli çöp toplarken tek kullanımlık eldiven 
kullanmalıdır. 

Kapı ve kapı 
kolları 

Deterjanlı su, tek 
kullanımlık  bez, uygun 
renkli bez, hızlı yüzey 
dezenfektanı 

Sıvı genel temizlik 
maddesi 
Hızlı yüzey dezenfektanı 

Günde 1 defa yapılır. Kirlenme 
oldukça tekrarlanmalıdır.  

Temizlik 
Personeli 

* Tek kullanımlık bez ve hızlı yüzey dezenfektanı kullanılır. 
*Nemli bez ile silinir.  
*Kapılarda deterjanlı su ve mavi bez mavi kova kullanılır. 

Telefon 
Deterjan-su-hızlı yüzey 
dezenfektanı-Tek 
kullanımlık bez 

Sıvı genel temizlik 
maddesi-hızlı yüzey 
dezenfektanı 

Günde 1 defa yapılır. 
Kirlenme oldukça 
tekrarlanmalıdır. 

Temizlik 
Personeli 

Her gün genel temizlik maddesi ve tek kullanımlık bezle silinir. 
Gözle görünür kirlilik durumunda hızlı yüzey dezenfektanı ile 
silinir. 

Tavan 
Duvarlar 

Deterjanlı su, 
Sıvı genel temizlik 
maddesi 

Ayda 1 defa. Kirlenme oldukça 
tekrarlanmalıdır. 

Temizlik 
Personeli 

Nemli bez ile silinir. mavi bez –mavi kova,  duvar fırçası. 

Perdeler Deterjanlı su,  Kirlenme oldukça 
Temizlik 
Personeli 

Çamaşır makinasında yıkanır. 

Tekerlekli 
sandalye  

Deterjanlı su, çamaşır 
suyu 

Sıvı genel temizlik 
maddesi 
%1 çamaşır suyu (1 litre 
suya 10ml.  çamaşır suyu) 

Günde en az 1 defa ve kirlenme 
oldukça. 

Temizlik 
Personeli 

Tek kullanımlık bez. 

NOT: Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde yapılacak temizlik:  

*Eldiven giyilir. Hemen kağıt havlu ile kaba kiri alınıp kırmızı  tıbbi atık poşetine atılır.  

*Ortamda cam kırıkları var ise öncelikle faraş ile kırıklar toplanarak sarı renkli delici kesici alet kutusuna atılır.  

* 1 /10 çamaşır suyu (1 lt suya 100 ml.) ile temizlenir ve temiz su ile durulanır.  

*İşlem sonrası paspas %1 çamaşır suyu (1 litre suya 10ml. çamaşır suyu) ile dezenfekte edilir. 

*Temizlik bittikten sonra paspas %1 çamaşır suyunda (1 litre suya 10 ml.) 20 dakika bekletildikten sonra yıkanmalı sıkılmalı ve kuru şekilde saklanmalıdır. 

* Enfekte hasta çekimlerinden sonra hastanın temas ettiği yüzeyler hızlı  yüzey dezenfektanı ile silinir. 

*Tüm yer ve yüzeylere kan ve vücut sıvıları ile bulaş olduğunda uygulanmalıdır 

* Görüntüleme hizmetlerinin verildiği alanlar orta riskli alanlardır. 
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