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YER/MEKAN 
TEMİZLEME 

PERİYODU 

TEMİZLİKTE 

KULLANILACAK 

MALZEME 

(DEZENFEKTAN) 

TEMİZLEME 

YÖNTEMİ 

TUVALETLER Günde dört kez 
Çamaşır Suyu (1/10) 

ve deterjan 

Fırçalama, Oturma 

yerleri (klozet için) 

silinme, WC fırçaları 

kurutulmalıdır. 

LAVABOLAR Günde en az iki kez 

Çamaşır Suyu (1/10) 

ve deterjan (toz veya 

likit) 

Fırçalama, Ovma 

(WC ve lavabolar için 

ayrı fırça olmalı) 

DUVARLAR VE 

CAMLAR 

Camlar ayda bir kez 

Duvarlar ayda bir kez 

(Ancak hasta çıktısı, 

kan, balgam vb. 

kirlenme varsa derhal 

çamaşır suyu ile)  

Çamaşır Suyu (1/10) 

ve deterjan 

Camlar yukarıdan 

aşağı, duvarlar 

tavandan aşağı silinir. 

Kurulanır. 

KAPI VE KAPI 

KOLLARI 

WC Kapıları ve kapı 

kolları her gün  
Su, deterjan Silerek temizleme 

PASPASLAR 
Günde en az iki kez 

gerektiğinde daha sık  

Çamaşır Suyu (1/10) 

ve deterjanlı su 

Deterjanlı sıcak suda 

yıka1/50 oranında 

çamaşır suyunda 

20dk.beklet,durula,sık 

ve kurutulmalı. 

YERLER ZEMİN 
Günde en az iki kez 

gerektiğinde daha sık 

Deterjanlı su, zemin 

hasta çıktısı, kan, 

balgam vb. kirlenmiş 

ise çamaşır suyu. 

Kirliliğe göre ıslak 

süpürge ile süpürülüp 

silinmeli kan, tükürük 

vb.ifrazat varsa önce 

kağıt mendille alınıp 

çamaşır suyu ile 

silinmeli 

ÇALIŞMA 

MASALARI 

Günde en az iki kez 

gerektiğinde daha sık 

Deterjanlı su, yüzey 

kan, balgam vb. 

kirlenmiş ise çamaşır 

suyu. 

Silerek temizleme 

    

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

UYGULAMA ESASLARI 

Gerekli malzemeler: 

Plastik kova, leğen, ölçü kabı, %5’lik klor içeren çamaşır suyu, su, deterjan, eldiven, atık kovası 

 

 Uygulama: 
1. %0.5 klor solüsyonu hazırlayınız: Plastik bir kovaya 1 ölçü % 5’lik Klor+9 ölçü su koyunuz. 

• Normal temizlik yapılırken; deterjanın üzerinde yazılı talimat göz önüne alınarak sulandırınız ve 

durulamayınız. Eğer yoğun kirlenme söz konusu ise sulandırılmadan direkt kullanınız ve sonrada 

durulayınız. 

• Dezenfeksiyon yapılırken; farklı dezenfektanlar ve bunların sulandırılma oranları vardır. Eğer 

dezenfeksiyon için çamaşır suyu kullanılacaksa, normal dezenfeksiyon için 1/100 oranında, 

• kan ve vücut salgılarından kontamine olmuş yüzeye 1/10 oranında sulandırılarak kullanınız. 

2. Daha az kirli olan yüzeyden kirli yüzeye doğru aynı yerden bir kez daha geçmeyecek şekilde siliniz. 

 Güvenlik tedbirleri: 
1. Temizlik işlemi bitince kullanılan aleti hiçbir yere değdirmeden atık kovasının içine atınız. 

2. Eldivenlerin dış yüzlerini dekontaminasyon sıvısında yıkayıp, ters çıkararak atık kabına atınız.  

3. Ellerinizi yıkayıp kurulayınız. 

4. Günlük hijyen kontrol çizelgesini imzalayınız. 

 

 

 

 

Soner KAPLAN 

Okul Müdürü 


