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1.AMAÇ: Hastanede oluşan tehlikeli atıkların depolandığı geçici deponun temizlik, bakım ve

doğal çevreye zarar veren atıkları kontrol altına almak.

2.KAPSAM: Tehlikeli atık geçici depolarının ve atık taşıma araçlarının temizlik ve bakımlarını

kapsar.

3.TANIMLAR:

3.1. Tehlikeli Atıklar

Fiziksel veya kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler dolayısıyla özel işleme tabi

olacak atıklar;

1. Tehlikeli kimyasallar

2. Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

3. Amalgam atıkları

4. Genotoksik ve sitotoksik atıklar

5. Farmasötik atıklar

6. Ağır metal içeren atıklar

7. Basınçlı kaplar

4.KISALTMALAR

5.SORUMLULAR: Tehlikeli atıkların kaynağında ayrıştırılmasından ve azaltılmasından tüm

hastane personeli, Tehlikeli atıkların toplanması ve taşınmasından, Tehlikeli atık deposu ve

taşıma araçlarının temizliğinden tıbbi atık taşımada görevli TEMİZLİK personelleri sorumludur.

Bu talimatın uygulanması ile ilgili denetimlerden Başhekimlik adına Çevre Sağlığı ve Atık

Yönetimi sorumludur.

6. GEÇİCİ TEHLİKELİ ATIK DEPOSU TEMZLİĞİ (YÜKSEK RİSKLİ ALAN –

HAFTADA İKİ KEZ VE GEREKTİKÇE)

6.1. Deponun zemine talaş serpilir çekçek ve faraş ile toz kaldırmadan toplanarak sızdırmaz bir

poşete konulur. Poşet tehlikeli katı atık kabul edilir.

6.2. Duvarlara kuru süpürme yapılır. Depo SU İLE YIKANMAZ

6.3. Temizlik temiz alandan kirli alana doğru yapılır.
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6.4.Tüm temizlik malzemeleri, paspas ve kovalar temiz ve kuru saklanmalıdır.

6.5. Sıvı sabunluklar boşalınca yıkanmadan üstüne sabun eklenmemelidir.

6.6. Kişisel koruyu ekipman kullanılmalıdır.(eldiven, maske, önlük, gözlük)

6.7. Kaygan zemin levhası kullanılmalıdır.

6.8. Yeni kullanıma hazır talaş zemine yayılarak işlem tamamlanır.

6.9. Cıvalı malzemenin kırılması, yere saçılması durumunda ise dökülen yere ve etrafına kükürt

tozu serpilerek kürek ve faraş yardımı ile toplanır, tehlikeli atık olarak kabul edilir.

6.10. Temizlik işlemlerini, birimde görevli temizlik personeli yapar ve paraf eder. Temizlik
kontrollerini birim sorumlusu kontrol eder ve paraf eder.

7.GEÇİCİ DEPOLARIN VE TAŞIMA ARAÇLARININ TEMİZLİK MALZEMELERİ:

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


