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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 
 
 
 

 
1.AMAÇ 

Hastanemize başvuran hasta ve görev yapan çalışanlarımızın sağlıklarını korumak ve devam ettirmek için 

genel hijyen uygulamalarını sağlamaktır. 

2.KAPSAM 

Bu talimat hastanemizin banyo-duş ve tuvalet temizliği sırasında uygulanması gereken işlem basamaklarını ve 

gerekli hususları Enfeksiyon Kontrol Uzmanı, Sorumlu hemşireler, temizlik personelini kapsar. 

3.TANIMLAR / KISALTMALAR 

Özel bir tanımı yoktur. 

4.UYGULAMA 

4.1.KULLANILAN CİHAZLAR / MALZEMELER 

Farklı renkte temizlik bezleri, temizlik arabası,paspaslar, moplar ve temizlik ürünleri  

4.2.Banyo-duş ve tuvalet temizliğini yaparken aşağıdakilere dikkat edilir. 

 Banyo-duş ve tuvalet temizliğini oda ve ofis temizliğinden sonra yapılır.. 

 Tuvalet temizliğinde dezenfektan kullanılmaz. 

 Kullanılan temizlik malzemeleri diğer bölümlerin temizliğinde kesinlikle kullanılmaz. 

4.3. El temizliğinde  "El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı"na uygun olarak davranılır. 

4.4.Çöpler ''Atık Yönetim Prosedürü''ne göre toplanır. 

4.5.Çöp kovasına atık türüne göre belirlenen çöp poşeti geçirilir.  

4.6.Çöp kovaları görünür kir varlığında hemen, periyodik olarak da haftada bir kere yıkayıp durulanır. 

4.7.Zemindeki kaba atıklar, çekçek ve faraşla uzaklaştırılır. 

4.8.Banyo ve duş önce kaba kirlerinden su ile arındırılır.  

4.9.Lavabo arkasındaki duvar sıvı deterjanlı suyla temizlenip, durulanır. 

4.10.Aynı bez su ile yıkandıktan sonra, lavabo ve kenarları temizlik maddesi ile ovularak temizlenir. 

4.11.Lavabo aynası uygun bez kullanılarak, cam temizleme maddesi ile silinir. 

4.12.Duş ve küvet temizliğinde, önce fayanslar daha sonra musluk ve duş teknesi  sıvı deterjan veya ovma 

maddesi ile temizlenip, durulanır. 

4.13.Ardından kurulanır. Kesinlikle ıslak bırakılmaz. 

4.14.Tuvalette önce sifonu çekilir. 

4.15.Klozet içine amonyaklı deterjan  dökülerek tuvalet fırçasıyla fırçalanır. 

4.16.Klozet çevresi ayrı bir temizlik bezi ile silinip, durulanır. 

4.17.Boş sabun kapları yıkanıp, kurutularak, tekrar doldurulur. Kesinlikle bitmemiş sabun kaplarının üzerine 

ekleme yapılmaz.  

4.18.Banyo/tuvalet zemini, bu iş için ayrılmış paspasla, sabunlu su ile kapıya doğru silinip, mopla kurulanır. 

4.19.Kovadaki su boşaltılır,kova, bezler ve paspas temizlenir. 
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4.20.Temizlik bittikten sonra eller  "El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı'' na uygun olarak yıkanır. 

5.İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

ATK.PR.01 Atık Yönetim Prosedürü 

ENF.TL.02 El Hijyeni ve Eldiven Kullanımı Talimatı 

 


