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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 
 
 

 

 
1. AMAÇ 

Hastanemiz acil servisinde doğru yöntemlerle ve doğru dezenfektanlar ile temizliğinin yapılması, ünitenin enfeksiyon 

risklerinden arındırılmasının sağlanması için yöntemleri tanımlamaktır. 

2. KAPSAM 

Bu talimat, acil servisin uygun yöntemlerle uygun dezenfektanlar ile temizlenmesinde dikkat edilmesi gereken 

hususları, acil servis yardımcı personelleri işleyişi bu talimata göre uygulamaktan, hemşire, sorumlu hemşire ve 

personel amiri, işlemin kontrolü ve planlanması kapsar. 

3. TANIMLAR 

Özel bir tanım yoktur. 

4.UYGULAMA 

4.1.Ünite içinde zemin temizliğinde  ''Dezenfektan Kullanım Planı''nda belirtilen oranlarda hazırlanan dezenfektan 

solüsyonu kullanılır. 

4.2.Temizlik temiz alandan kirli alana doğru yapılır. 

4.3.Temizlik personeli ellerini işlem öncesi ve sonras''El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı''na uygun şekilde 

yıkar, non steril eldiven giyer ve ünitenin çöplerini ''Atık Yönetim Prosedürü''ne uygun şekilde günde iki kez ve 

gerektikçe toplar. 

4.4.Çöp kovalar hafta da bir, kan veya enfekte atık bulaştı ise hemen %10 luk Desamox  ile dezenfekte edilir 

4.5.İki bölmeli temizlik kovasının bir bölümüne duru su, diğer bölümüne 15 litre seviyesine kadar su içerisine 

''Dezenfektan Kullanım Planı''nda belirtilen oranlarda hazırlanan dezenfektan ürün ilave edilir. 

4.6.İşlem bittikten sonra paspas iyice yıkanır, durulanır. %10 luk Desamox konulup hazırlanmış çözeltide 20 dakika 

bekletilir. Durulanıp sıkılır ve kurumaya bırakılır. 

4.7. Paspas kovası deterjanlı su ile yıkanır, durulanır, ters çevrilerek kurumaya bırakılır. 

4.8. Her temizleme alanı için yeni temizlik solüsyonu hazırlanır. 

4.9. Deterjanlı solüsyon hazırlanarak hemşire bankosu, bilgisayar ekranı ve klavyesi, mouse, uygun renkte bezle 

silinir. 

4.11.Hergün cam kenarları, kapı kolları, raflar deterjanlı suyla silinir ve kurulanır. 

4.12.Oksijen flowmetreleri hergün ve her hasta çıkışında ''Oksijen Manometresi ve Oksijen Paneli Temizlik 

Talimatı''na uygun olarak yapılır. 

4.13.Tüm tıbbi cihazların temizliği ''Dezenfektan Kullanım Planı'' ''Aspiratör Temizlik Talimatı'', na uygun olarak 

yapılır. 

4.14.Yatak çarşafları ve sedye örtüleri günde 2 kere ve kirlendikçe olarak değiştirilir. 

4.15.Lavabo ve tezgahlar, acil ve pansuman arabası, sedye ve tekerlekli arabalar, koltuk ve sandalyelerin temizliği 

günlük olarak yapılır. Haftada bir ve kirlendikçe bölme perdelerinin temizliği yapılır. 
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4.16.Her hafta buzdolabın içi, dolapların iç yüzeyleri ve kapılar silinir. Alkol ve batikon şişelerinin temizliği yapılır. 

4.17. Her ay duvarların, camların perdelerin temizliği yapılır. Yerler makinayla yıkanır. 

4.18. Tuvalet ''Banyo-WC temizlik Talimatı''na uygun olarak yapılır. 

4.19.Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde ''Kan ve Vücut Sıvıları Dökülmeleri ve Sıçramalarının Temizliği 

Talimatı''na göre temizlik yapılır. 

6.20.Yapılan temizlik işlemleri ''Acil Servis  Günlük / Haftalık/Aylık Temizlik Kontrol Formu'' na kaydedilir. 

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

ENF.PL.04 Dezenfektan Kullanım Planı 

ENF.TL.02 El Hijyeni ve Eldiven Kullanımı Talimatı 

ATK.PR.01 Atık Yönetim Prosedürü 

KLN.TL.16 Manometresi ve Oksijen Paneli Temizlik Talimatı 

ENF.TL.12 Kan ve Vücut Sıvıları Dökülmeleri ve Sıçramalarının Temizliği 

KLN.TL.18 Banyo-WC temizlik Talimatı  

AML.TL.17 Aspiratör Temizlik Talimatı 

ACL.FR.08 Acil Servis  Günlük /Haftalık/Aylık Temizlik Kontrol Formu 


