
EVSEL ATIK DEPO
TEMİZLİĞİ TALİMATI

Doküman Kodu AY.TL.02
Yayın Tarihi 28.04.2016
Revizyon Numarası 0
Revizyon Tarihi 0
Sayfa No 1 / 3

1.AMAÇ :Hastanede oluşan evsel atıkların depolandığı geçici deponun ve atık taşıma aracının

temizlik, bakım ve enfeksiyon kaynaklarını kontrol altına almak.

2.KAPSAM: Evsel atık deposu, evsel atık taşıma konteynerlerının temizliği ve bakımını kapsar.

3.TANIMLAR :

3.1. EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR

31.1. Ünitelerden atılan ancak enfekte olmamış atıklar

1. Büro atıkları

2. Mutfak atığı

3. Bahçe atığı

4. Ambar ve atölyelerden gelen atıklar

5. Enfekte olmayan hastaların muayene edildiği birim atıkları

3.1.2. Ambalaj Atıkları; geri kazanılabilen atıklar

1. Kağıt

2. Karton

3. Mukavva

4. Plastik ve metal atıkları (piller ayrıca belirlenmiş pil kutularına atılmalıdır)

5. Cam (serum şişeleri, flakon, ampüller..)

4.KISALTMALAR

5.SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından; atıkların kaynağında azaltılması ve

ayrıştırılmasından tüm hastane çalışanları, atıkların toplanması ve geçizi depolara taşınmasından

temizlik firması çalışanları sorumludur. Bu talimatın uygulanması ile ilgili denetimlerden

Başhekimlik adına Çevre Sağlığı ve Atık Yönetimi sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI
6.1.EVSEL ATIK GEÇİCİ DEPOSUNUN TEMİZLİĞİ

6.2. Deterjanlı su ile depo zeminini yıkayıp durulayınız.

6.3. 1000 ppm lik klor solüsyon hazırlayınız.(Tablo.1)

6.4. Hazırlanan bu solüsyon ile zemini dezenfekte ediniz.
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6.5. Eldiveninizi çıkararak evsel atık torbasına atınız

6.6. El Hijyeni ve Eldiven Kullanımı talimatına uygun olarak yıkayınız.

6.7. Depo duvarlarını haftada bir kez, zemin temizliğinden önce temizleyip dezenfekte ediniz.

6.8. Yapılan tüm işlemler sorumlu personel tarafından temizlik formuna işlenir ilgili temizlik
şefi tarafından kontrol edilir.

Tablo1: Klor Tablet Kullanım Miktarı Tablosu
GEREKLİ KLOR GÜCÜ

(ppm)
KLOR TABLET KULLANIM MİKTARI

2,5 GR 5 GR 17,4 GR
10,000 1 lt su / 7 tablet 1 lt su / 3,5 tablet 1 lt su / 1 tablet
1,000 5 lt su / 4 tablet 4 lt su / 3 tablet 5 lt su / 1 tablet

200 5 lt su / 1 tablet 7 lt su / 1 tablet 20 lt su / 1
tablet

7.GEÇİCİ DEPOLARIN VE TAŞIMA ARAÇLARININ TEMİZLİK MALZEMELERİ:

Klor tablet, faraş, çekçek, kurulama mopu, fırça, kova, paspas ve arabası, bez, talaş gibi

malzemeler sadece geçici depolar ve taşıma araçları için kullanılmalı. Bu malzemelerin diğer

ünitelerin temizlik malzemeleri ile karışmaması için gerekli önlemler alınmalı, kontrol altında

tutulmalı. İşlem sırasında personel tulum, maske, eldiven, çizme gibi koruyucu kıyafet

giymelidir

8. EVSEL ATIK TAŞIMA KONTEYNERİ TEMİZLİĞİ: (GÜNDE BİR KEZ ve
GEREKTİKÇE )

8.1.Eldiveninizi giyiniz.

8.2.Konteynerin içi boşaldık tan sonra eğer sıvı birikintisi var ise depo önündeki su giderine

dökünüz.

8.3.Eldiveninizi değiştirerek yeni bir eldiven giyiniz

8.4.Deterjanlı su ile konteynerin tüm yüzeylerini, tekerlekleri dahil olacak şekilde yıkayıp

durulayınız.

8.5.100 ppm lik klor solüsyon hazırlayınız. (Tablo.1)

8.6.Hazırlanan bu solüsyon ile konteynerin tüm yüzeylerini, tekerlekleri de dahil olacak şekilde

silerek dezenfekte ediniz.

8.7.Eldiveninizi çıkararak tıbbi atık torbasına atınız

8.8.El Hijyeni ve Eldiven Kullanımı talimatına uygun olarak yıkayınız.
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Gerek geçici atık depoları gerek ise atık taşıma konteynırları yıkama ve temizliği yapıldıktan

sonra ıslak veya sulu bir şekilde bırakılmaz. Geçici depo içi ve giriş kısımlarında oluşan su

çekpas ile iyice çekilerek su birikmesi önlenir, atık taşıma konteynırları ise fazla su ise sünger,

paspas veya benzeri absorban malzeme ile emdirilerek havalandırıp kuruması sağlanır.


