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1.AMAÇ 

Bu talimatın amacı hastanemiz laboratuvarlarının dezenfeksiyon işlemlerinin belirlenmesi ve enfeksiyon 

yayılımının önlenmesidir. 

2.KAPSAM 

Bu talimat hastanemizdeki laboratuvarlarda yapılacak temizlik işlemlerini,  laboratuvar çalışanları, temizlik 

personeli ve enfeksiyon kontrol komitesi kapsar. 

3.TANIMLAR  

Özel bir tanım yoktur. 

4.UYGULAMA 

4.1.Temizlik 08.00-15.00saatlerinde ve gerektikçe yapılır. Temizliği yaparken aşağıdakilere dikkat edilir. 

 Temizlik toz kalkmayacak şekilde ve her zaman temiz alandan kirli alana doğru yapılır. 

 Temizlik hareketlilik başlamadan önce, mesai bitiminde ve kirlendikçe yapılır. 

 Toz kaldıracak kuru süpürme,s ilkeleme yapılmaz.Özel alanlar ve durumlar dışında laboratuvar 

döşeme ve zeminleri su ve deterjanla temizlenir. Tezgahlar, pipetörler, mikroskoplar, güvenlik 

kabinleri1/10 çamaşır suyuyla temizlenir. 

 Temizlikte kullanılan kova, paspas ve bezler başka alanda kullanılmaz.  

4.2. ''El Hijyeni Ve Eldiven Kullanım Talimatı''na uygun olarak non-steril eldiven giyilir. Tıbbi atıklar "Atık 

Yönetim Prosedürü" göre toplanır. 

4.3.Çöp kovaları görünür kir varlığında hemen, periyodik olarak da haftada bir kere %10 luk çamaşır suyuyla 

yıkanıp durulanır.Atık kovaları enfeksiyon materyalle kontamine olduysa%10 luk  çamaşır suyuyla dezenfekte 

edilir. 

4.4. Çöp kovasına atık türüne göre belirlenen çöp poşetini geçirilir. 

4.5.Lavabolar,tezgahlar ve masalar ayrı bez ve %10 luk çamaşır suyuyla  günlük temizlenir. 

4.6.Tüm yüzeyleri (Cam, kapı, kapı tokmağı, pencere önleri, radyatörler, yemek masası, sandalye vb.) ve 

zemini birime ayrılmış bez ve paspası kullanarak deterjanlı su ile silip, kurulanır. 

4.7.Cihazlar ilgili temizlik talimatına uygun olarak temizlenir. 

4.8.Oda zemininin temizliği, eşyaların altları da dahil olacak şekilde ve kapıya doğru paspasla, su ve deterjan 

kullanılarak yapılmalıdır. 

4.9.Dezenfeksiyon için,%10’luk çamaşır suyu veya klor tabletle hazırlanmış solüsyon ile temizlenir. 

4.10.Kovalardaki su boşaltılır,  bezler ve paspas temizlenir. 

4.11.Temizlik bittikten sonra eller ''El Hijyeni Ve Eldiven Kullanım Talimatı''na uygun olarak yıkanır. 

4.12.Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme olduğunda, ''Hastane Temizlik Prosedürü''ne göre temizlik yapılır. 

4.13.Malzeme deposunun zemini haftalık olarak deterjanlı suyla temizlenir. 

4.14.Buzdolapları ve laboratuvar dolapları deterjanlı suyla ve uygun bezle temizlenir. 

4.15.Klima filtreleri teknik servis elemanları tarafından temizlenir. 

4.16. Yapılan işlemler ''Laboratuvar Temizlik Kontrol Formu'' na kaydedilir. 
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