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KAT YAPILACAKLAR UYGULAYAN KONTROL 
EDEN 

YAPILACAKLAR UYGULAYAN KONTROL 
EDEN 

6
.K

A
T

 

Çöplerin alınması   Laboratuvar temizliği   

Doktor odaları temizliği   Laboratuvar arkası 
balkon temizliği 

  

Koltukların silinmesi     

Koltukların çekilip altının 
temizliği 

  Yangın merdivenlerin 
temizliği (6.dan 5.kata) 

  

Tuvalet temizliği   Tuvalet duvarları yıkama   

Tozların alınması   Balkon temizliği   

Su sebillerinin temizliği   Biten bidonların değişimi   

Tüm koridor/salon temizliği (süpürülmesi, ıslak paspas ve mob ile kurulama)   

6. kattan 5. Kata inen merdivenlerin süpürülüp, silinmesi, korkulukların silinmesi   

5
.K

A
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Hasta odaları temizliği   Buzdolabı temizliği   

Çöplerin alınması   Dolap içleri temizliği ve 
düzeninin sağlanması 

  

Hemşire bankosu 
temizliği 

    

Tuvalet temizliği   

Soyunma odası 
temizliği ve düzeni 

  Koltukların altı ve arkası 
çekilerek temizliği 

  

Tozların alınması   Koltukların silinmesi   

Su sebillerinin temizliği   Biten bidonların değişimi   

Tüm koridor/salon temizliği (süpürülmesi, ıslak paspas ve mob ile kurulama)   

Sedye, tekerlekli sandalye temizliği   

Yangın merdivenlerinin 5. Kattan 4. Kata kadar temizliği   

5. kattan 4. Kata inen merdivenlerin süpürülüp, silinmesi, korkulukların silinmesi   
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Hasta odaları temizliği   Buzdolabı temizliği   

Çöplerin alınması   Dolap içleri temizliği ve 
düzeninin sağlanması 

  

Hemşire bankosu 
temizliği 

  

Tuvalet temizliği   

Soyunma odası 
temizliği ve düzeni 

  Koltukların altı ve arkası 
çekilerek temizliği 

  

Tozların alınması   Koltukların silinmesi   

Su sebillerinin temizliği   Biten bidonların değişimi   

Tüm koridor/salon temizliği (süpürülmesi, ıslak paspas ve mob ile kurulama)   

Sedye, tekerlekli sandalye temizliği   

Yangın merdivenlerinin 5. Kattan 4. Kata kadar temizliği   

4. kattan 3. Kata inen merdivenlerin süpürülüp, silinmesi, korkulukların silinmesi   
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Hasta odaları temizliği   Buzdolabı temizliği   

Çöplerin alınması   Dolap içleri temizliği ve 
düzeninin sağlanması 

  

Hemşire bankosu 
temizliği 

  

Tuvalet temizliği   

Soyunma odası 
temizliği ve düzeni 

  Koltukların altı ve arkası 
çekilerek temizliği 

  

Tozların alınması   Koltukların silinmesi   

Su sebillerinin temizliği   Biten bidonların değişimi   

Tüm koridor/salon temizliği (süpürülmesi, ıslak paspas ve mob ile kurulama)   

Sedye, tekerlekli sandalye temizliği   

Yangın merdivenlerinin 5. Kattan 4. Kata kadar temizliği   

3. kattan 2. Kata inen merdivenlerin süpürülüp, silinmesi, korkulukların silinmesi   
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Hasta odaları temizliği   Buzdolabı temizliği   

Çöplerin alınması   Dolap içleri temizliği ve 
düzeninin sağlanması 

  

Hemşire bankosu 
temizliği 

  

Tuvalet temizliği   

Soyunma odası 
temizliği ve düzeni 

  Koltukların altı ve arkası 
çekilerek temizliği 

  

Tozların alınması   Koltukların silinmesi   

Su sebillerinin temizliği   Biten bidonların değişimi   

Tüm koridor/salon temizliği (süpürülmesi, ıslak paspas ve mob ile kurulama)   

Sedye, tekerlekli sandalye temizliği   

Ek bina yönetim ofisleri 
koridorlarının silinmesi 

  Yönetim wc temizliği, 
Duvarların yıkanması 

  

Yangın merdivenlerinin 2. Kattan otoparka kadar temizliği   

2. kattan 1. Kata inen merdivenlerin süpürülüp, silinmesi, korkulukların silinmesi   
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KAT YAPILACAKLAR UYGULAYAN KONTROL 
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Doktor odaları çöplerin 
toplanması 

  Doktor odası wc 
temizliği 

  

Doktor odası temizliği   Tozların alınması   

Bankoların temizliği   Koltukların silinmesi   

Su sebillerinin temizliği   Biten bidonların değişimi   

Tüm koridor/salon temizliği (süpürülmesi, ıslak paspas ve mob ile kurulama)   

1. kattan zemin kata inen merdivenlerin süpürülüp, silinmesi, korkulukların silinmesi   

Z
E
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Danışma banko 
temizliği 

  WC temizliği, duvarların 
yıkanması 

  

Koltukların temizliği   Tozların alınması   

Koltuk altlarının 
silinmesi 

  Hasta kabul odasının 
temizliği 

  

Giriş kapılarının 
temizliği 

  Kafe temizliği (masalar, 
sandalyeler, camlar) 

  

    

Acil servis temizliği      

Tüm koridor/salon temizliği (süpürülmesi, ıslak paspas ve mob ile kurulama)   

Sedye, tekerlekli sandalye temizliği   

Zemin kattan B. Kata inen merdivenlerin süpürülüp, silinmesi, korkulukların silinmesi   

B
O
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Doktor odaları çöplerin 
toplanması 

  WC temizliği, duvarların 
yıkanması 

  

Doktor odası temizliği   Tozların alınması   

Bankoların temizliği   Koltukların silinmesi   

Su sebillerinin temizliği   Biten bidonların değişimi   

Kan alma odasının 
temizliği 

  Kan alma WC temizliği, 
duvarların yıkanması 

  

Malzeme deposunun 
temizliği 

  Emzirme odası temizliği   

Radyoloji temizliği   

Su sebillerinin temizliği   Biten bidonların değişimi   

Tüm koridor/salon temizliği (süpürülmesi, ıslak paspas ve mob ile kurulama)   

Sedye, tekerlekli sandalye temizliği   

B
A

H
Ç

E
 Otopark genel temizlik 

  Tehlikeli atık depo 
temizliği 

  

Tıbbi atık depo temizliği 
Konteynerların temizliği 

  Evsel atık deposu 
temizliği 

  

Morg temizliği (dolap dezenfeksiyonu, duvarların temizliği)   

NOT: WC duvarlarının yıkanması gece şiftinde yapılacaktır. 

       

       

       

  


