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Bölüm 
Temizlik 

Yapılacak Alan 

Kullanacak 

Malzeme 
Malzeme Özelliği Uygulama Sıklığı Yapan Kişi Açıklamalar 

Steril alan 

Steril malzeme 

rafları 

Yüzey 

Dezenfektanı 

Yüzey 

Dezenfektanı 

Haftada 1 defa 

yapılır. 

 

 

 

Sterilizasyon 

Personeli 

*Temizlik steril alandan başlayıp temiz ve destek alanı kapsar. 
*Temizlik için steril depoda az malzemenin olduğu zaman seçilmelidir. 
*Bu alanda kullanılan temizlik malzemesi başka alanda 
kullanılmamalıdır. Tek kullanımlık bez mavi kova kullanılır. 
- Tek kullanımlık eldiven kullanılır. 

Zemin 
Yer Yüzey 
Dezenfektanı  

 

Yer Yüzey Dezenfektanı 

(8 lt. suya 1 Klor tablet 

veya 10 lt suya 100 ml. 

çam. suyu) 

Günde 3 defa 

yapılır. Kirlenme 

oldukça 

tekrarlanmalıdır. 

 

Sterilizasyon 
Personeli 

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

Paspas arabasının mavi kovasında temiz diğer kırmızı kovada kirli su 

bulunmalıdır. Paspas önce temiz tarafta ıslatılır ortada bulunan sıkma 

mekanizmasında kirli tarafta sıkıldıktan sonra zemin paspaslanmalıdır.  

 Temiz, 

Destek Alan 

Alet hazırlama 

ve paketleme 

alanı 

Hızlı yüzey 

dezenfektanı 

Hızlı yüzey  

dezenfektanı 

 

Günde 2 defa 

yapılır. Kirlenme 

oldukça 

tekrarlanmalıdır. 

 

Sterilizasyon 
Personeli 

*Alet hazırlama, paketleme alanında çalışan personel koruyucu 

ekipman(önlük, maske, eldiven) kullanmalıdır  

*Alet hazırlama tezgahları hızı yüzey dezenfektanı ile silinmelidir.  

* Genel temizlikte mavi bez mavi kova kullanılır. Kirlenme oldukça tek 

kullanımlık bez kullanılır. 

Zemin 
Yüzey 

Dezenfektanı  

Yer Yüzey 

Dezenfektanı 

(8 lt. suya 1 Klor 

tablet veya 10 lt 

suya 100 ml. çam. 

suyu) 

Günde 3 defa 

yapılır. Kirlenme 

oldukça 

tekrarlanmalıdır. 

Sterilizasyon 
Personeli 

*Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru “s” çizerek yapılmalıdır. 
Paspas arabasının bir kovasında temiz değer kovasında kirli su 
bulunmalıdır. Paspas önce temiz tarafta ıslatılır ortada bulunan sıkma 
mekanizmasında kirli tarafta sıkıldıktan sonra zemin paspaslanmalıdır.  
 

Personel 
Odaları 

Yüzey 
Yüzey 
Dezenfektanı 

Yüzey 
Dezenfektanı 

Günde 1 defa 
yapılır. Kirlenme 
oldukça 
tekrarlanmalıdır. 

Sterilizasyon 
Personeli 

* Mavi bez, mavi kova kullanılır. 

Zemin 
Yüzey 

Dezenfektanı  

Yer Yüzey Dezenfektanı 

(8 lt. suya 1 Klor tablet 

veya 10 lt suya 100 ml. 

çam. suyu) 

Günde 3 defa 

yapılır. Kirlenme 

oldukça 

tekrarlanmalıdır. 

Sterilizasyon 
Personeli 

*Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru “s” çizerek yapılmalıdır. 
Paspas arabasının bir kovasında temiz değer kovasında kirli su 
bulunmalıdır. Paspas önce temiz tarafta ıslatılır ortada bulunan sıkma 
mekanizmasında kirli tarafta sıkıldıktan sonra zemin paspaslanmalıdır.  
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Bölüm 
Temizlik Yapılacak 

Alan 
Kullanacak 

Malzeme 
Malzeme Özelliği Uygulama Sıklığı Yapan Kişi Açıklamalar 

Genel 
Alanlar 

 
Çöp kovaları  
 

Deterjanlı su 
Dezenfektan 

Sıvı genel temizlik 
maddesi 
Dezenfektan 

Günde 1 defa 
temizlenir. 
Kirlenme oldukça 
tekrarlanmalıdır. 

Sterilizasyon 
Personeli 

*Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma varsa hızlı yüzey 
dezenfektanı veya 1 lt suya 100ml. çam. Suyu konularak 
hazırlanmış solüsyonla temizlenmelidir. 
 

Kapı ve kapı 
kolları,  

Deterjanlı su 
Dezenfektan 

Sıvı genel temizlik 
maddesi 
Dezenfektan 

Günde 3 defa 
yapılır. Kirlenme 
oldukça 
tekrarlanmalıdır.  

Sterilizasyon 
Personeli 

* Tek kullanımlık bez ve hızlı yüzey dezenfektanı kullanılır. 
*Nemli bez ile silinir. 

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. 

Kapı Camları 
Deterjanlı su 
Dezenfektan 

Cam temizleme maddesi 

Günde 3 defa 
yapılır. Kirlenme 
oldukça 
tekrarlanmalıdır. 

Sterilizasyon 
Personeli 

* Tek kullanımlık bez ve hızlı yüzey dezenfektanı  kullanılır. 
*Nemli bez ile silinir. 

 
 
 
 
Tavan  
Duvarlar 
 
 
 

Deterjanlı su 
Sıvı genel temizlik 
maddesi 

Ayda 2 defa. 
Kirlenme oldukça 
tekrarlanmalıdır. 

Sterilizasyon 
Personeli 

* Tek kullanımlık bez, mavi kova kullanılır. 
*Nemli bez ile silinir. 

 
 
 
 
 
Lavabo, musluklar 
ve WC 

Deterjan – su  
Cif 
 

Yüzey temizlik maddesi, 
mineralli sıvı ovma 
maddesi,  

Günde 8 defa 
yapılır. Kirlenme 
oldukça 
tekrarlanmalıdır. 

Sterilizasyon 
Personeli 

*WC ve kapıları:  Tek kullanımlık bez, kırımızı kova kullanılır. 
*Önce tuvaletin içine cif ve yüzey temizlik maddesi 
dökülerek tuvalet fırçası ile temizlenmelidir.  
*Tuvalet zemini ovulup yıkandıktan sonra kurulanmalıdır.  
*Lavabolar içi, dışı, altı temiz, çizik ve leke olmamalı, su 
tesisatının üstü-altı temiz, lekesiz ve alkali kalıntısı 
olmamalıdır.  
*Lavabolar içi, dışı, altı temiz, çizik ve leke olmamalı, su 
tesisatının üstü-altı temiz, lekesiz ve alkali kalıntısı 
olmamalıdır 
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NOT: Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde yapılacak temizlik:  

 Eldiven giyilir.  

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

 Kan dökülen alan zeminde ise; yer yüzey dezenfektanı, duvar ya da yüzeyde ise; yüzey dezenfektanı ile dezenfekte edilir. 

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

* Tüm Yıkanabilir ve Silinebilir Yüzeylerin Dezenfeksiyon İşlemlerinde yer ve yüzey dezenfektanı, Klor tablet veya çamaşır suyu kullanılacak olup, Solüsyonlar Üretici Firma Önerileri 

Doğrultusunda Hazırlanır.. 

 Hızlı yüzey dezenfektanı veya 1 lt suya 100 ml çam. Suyu (1/10) kirlenen bölgeye sıkılır 5 dk beklenir, daha sonra 8 lt suya 1 klor tablet veya 10 lt suya 100 ml çamaşır suyu konur. 

Paspaslama yapılır. 

 Tüm Temizlik İşlemleri İçin mutlaka Kişisel Koruyucu Ekipmanın Giyilmesi Zorunludur. 

 Başka dezenfektanlarla karıştırılmadan kullanılacaktır. El –Yüz-Göz temasından Kaçınılmalıdır. 

 Sterilizasyon Ünitesi Temizlik kontrol formu bu plan doğrultusunda aylık olarak düzenlenmektedir. 

 Sterilizasyon hizmetlerinin verildiği alanlar yüksek riskli alanlardır. 

 

        Hazırlayan Kontrol Eden           Onay 

Bölüm 
Temizlik Yapılacak 

Alan 
Kullanacak 

Malzeme 
Malzeme Özelliği Uygulama Sıklığı Yapan Kişi Açıklamalar 

Kirli 
alan 

Set Yıkama ve 
Bakım Lavabosu 

Ovma temizlik 
maddesi+çamaşır 
suyu+dezenfektan 

Hızlı yüzey dezenfektanı 
veya 1 lt suya 100 ml 
çam. Suyu (1/10) 

Günde 2 defa ve 
Kirlendikçe 

Sterilizasyon 
Personeli 

* Tek kullanımlık bez ve hızlı yüzey dezenfektanı kullanılır. 
* Nemli bez ile silinir. 
* Yıkama – lavabo fırçası 

Tezgah 
Çamaşır suyu 
Dezenfektan 

Hızlı yüzey dezenfektanı 
veya 1 lt suya 100 ml 
çam. suyu (1/10) 

Günde 2 defa ve 
Kirlendikçe 

Sterilizasyon 
Personeli 

* Tek kullanımlık bez ve hızlı yüzey dezenfektanı kullanılır. 
* Nemli bez ile silinir. 
* Yıkama 

Dezenfeksiyon 
Kaplarının 
Temizliği 

Çamaşır suyu  
Dezenfektan 

Hızlı yüzey dezenfektanı 
veya 1 lt suya 100 ml 
çam. suyu (1/10) 

Kirlendikçe 
Solüsyon 
değişiminde 

Sterilizasyon 
Personeli 

* Yıkama 

Dekontamine 
Malzemelerinin 
Temizliği(Fırça vb.) 

Deterjan – su  
Dezenfektan 

Yüksek düzey 
dezenfektan veya 1 lt 
suya 100 ml çam. suyu 
(1/10) 

Kirlendikçe 
Her temizlik sonrası 

Sterilizasyon 
Personeli 

Yıkama   
Dezenfektanlı solüsyon veya  
* 1 lt suya 100ml. çam. suyu konur, fırçalar bu hazırlanan 
solüsyonda 15 dk bekletilir sonra yıkanır. 

Zemin 
Çamaşır 
suyu+yüzey 
dezenfektanı 

1lt suya 10 ml 
çam.suyu(10 lt 100 ml) 

Günde 3 defa 
yapılır. Kirlenme 
oldukça 
tekrarlanmalıdır. 

Sterilizasyon 
Personeli 

*Paspaslama temiz alandan kirli alana doğru “s” çizerek 
yapılmalıdır. Paspas arabasının bir kovasında temiz değer 
kovasında kirli su bulunmalıdır. Paspas önce temiz tarafta ıslatılır 
ortada bulunan sıkma mekanizmasında kirli tarafta sıkıldıktan 
sonra zemin paspaslanmalıdır.  
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