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 YAPILACAK İŞ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR 

1 Nöbet teslim alındığında (sabah/akşam) koridorlar temizlenecek (süpürülüp, 
paspas yapılacak, toz alınacak) 

       

2 Hemşire bankosu (sabah/akşam) temizlenecek ve 2 saatte bir dezenfekte edilecek.        

3 Boş odaların temizliği kontrol edilecek. Hasta alımına hazır hale getirilecek.        

4 Yatan hasta odaları kontrol edilecek. Çöpleri alınacak, düzeni sağlanacak. 
Taburcu olunca temizliği yapılacak.Taburcu odası temizlik kontrol formu 
doldurulacak. 

       

5 Hasta kahvaltı tepsileri hasta önüne hazır hale getirilecek. Kahvaltı sonrası 
tepsiler toplanacak. 

       

6 Refakatçi yatakları her sabah toplanacak.         

7 Günlük hasta odası, poliklinik wc temizlikleri düzenli yapılacak. WC Temizlik 
kontrol formu doldurulacak 

       

8 Yeni yatan hasta numunelerinin laboratuvara ulaştırılması.        

9 Yatışı devam edecek hastaların her sabah yatak takımlarının değiştirilmesi        

10 Gün içinde mobilize olan hastaların yatak çarşafları kirli ise değiştirilecek, temiz 
ise yatak düzeltilecek. 

       

11 Kirli çamaşırların çamaşırhaneye teslim edilmesi ve hazırlandığında temiz 
çamaşırları almak. 

       

12 Servisteki atıkların, doğru şekilde ayrılarak, uygun kovalara atmak. Sabah ve 
akşam atıkları yönetmeliğe uygun toplayıp, atık deposuna transfer etmek. 

       

13 Tıbbi atıklar ve kesici delici atıklar tıbbi atık toplama ve tranferine göre tıbbi atık 
personeli tarafından yapılacak. 

       

14 Acil servis ve polikliniklerde yardımcı personele ihtiyaç olduğunda gerekeni 
yapacak. 

       

15 Gece nöbetlerde koridor ve merdivenler temizlendikten sonra yatan hasta odaları 
sıra ile girilip temizlenecek,çöpler toplanacak,hasta bakımına destek verilecek. 

       

16 Girişte ihtiyaç olan temizlik yapılacak, çöpler toplanacak,  wc temizliği her saat 
başı ve ihtiyaç oldukça yapılacak ve forma kayıt edilecek. 

       

17 Giriş kapı önü ve çevre temizliği yapılacak, camlar silinecek,lobi temizliği ve 
otopark alanı temizlenecek. 

       

18 Poliklinikler ,bebek odası ,radyoloji, laboratuar temizliği yapılacak,         

19 Katlarda sık temas edilen yüzeyler (Banko , kapı kolları asansör düğmeleri ve 
kulları telefon vb) 2 saatte bir dezenfekte edilecek, forma kaydedilecek. 

       

20 Hastanın ameliyathaneye transferine ve alımına destek verecek.        

21 Hemşirelerin verdiği direktifleri yerine getirmekle mükelleftir.        

Kontrolü Yapan Sorumlu Hemşire 
Adı Soyadı /Imza 

       

 


