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A. AMAÇ
Laboratuvar çalışanları ve hastane personelinin enfeksiyöz materyal dökülmesi durumunda yapması gerekenleri bilmesi.

B. UYGULAMA ALANI
Tüm Laboratuvar birimleri ve hasta bakım alanları

C. UYGULAMA
Dökülen enfeksiyöz materyalin miktarı büyük ise (Sıçrama dışında)

1- İlgili birim sorumlusu (uzman/öğretim üyesi vd.) olaydan haberdar edilir. Olay laboratuvar dışında ise ev idaresi veya yetkili
gözetmene haber verilir.

2- Kişisel koruyucu ekipman olarak eldiven, temizleme önlüğü, maske ve yüz koruyucu kullanılır.
3- Kırılmış cam parçaları veya delici-kesici diğer objeler elle dokunulmadan, kalın karton parçaları, faraş, forseps vb ile

toplanarak plastik delici-kesici atık bidonuna atılır.
4- Dökülen enfeksiyöz materyalin üzeri kağıt havlu ile örtülür.
5- Sıvı absorbe olunca kontamine materyal tıbbi atık kovasına atılır.
6- Deterjanlı su ile çevresinden merkezine doğru alan silinir.
7- Alan üzerine 1/10 v/v ( 5000-6150 ppm klor) oranında dilüe edilmiş çamaşır suyu dökülerek 20 dakika beklenir. 20 dakika

sonunda kağıt havlu ile silinir veya kendi kendine kuruması beklenir.
8- Alan su ile yıkanır ve kurutulur.
9- Tüm kağıt havlular, eldivenler ve kullanılan disposable eşyalar tıbbi atık kovasına atılır.
10- Temizleme sırasında giyilen önlük işlem sonunda otoklavlanır.
11- Eller su ve sabunla yıkanır.
12- İşlem sonunda rapor edilir.
13- Rapor, dökülme laboratuvarda olmuş ise Laboratuarda, Laboratuar dışında ise Ev İdaresi veya bu konuda yetkili olan bölümde

saklanır.
14- Büyük miktarda dökülmüş idrar, dışkı, kan üzerine doğrudan çamaşır suyu dökülmemelidir. İrritan gaz oluşumuna yol

açabilir.Temizlikte dezenfektan olarak düşük düzey dezenfektan (quarterner amonyum bileşikleri gibi) kullanılır.
Dökülen miktar küçük ise (Sıçrama )

15- Kişisel koruyucu ekipman olarak eldiven, önlük, maske ve yüz koruyucu kullanılır.
16- Kağıt havluyu dezenfektanla ıslatılıp dökülen materyal silinir (Küçük dökülmelerde 1/100 ( 500-615 ppm klor) -1/10 ( 5000-

6150 ppm klor) dilüe çamaşır suyu kullanılabilir).
17- Alan su ile yıkanır.
18- Tüm materyaller tıbbi atık kovasına atılır.
19- Eller su ve sabunla yıkanır.

Mikrobiyolojik kültürlerin ve aerosol oluşma olasılığı bulunan hasta örneklerinin dökülmesi
20- İlgili birim sorumlusu (uzman/öğretim üyesi vd) kazadan haberdar edilir. Olay laboratuvar dışında ise ev idaresi gözetmenine

haber verilir.
21- Solunum yolu ile bulaşma olasılığı olan mikrobiyolojik kültürlerin dökülmesinde (Dökülen biyolojik örneğin Brucella,

Tüberküloz vb solunum yolu ile bulaşan etkenlerin tanısına yönelik test istemi varsa veya bu bakterilerin ürediği besiyeri
plaklarının kırılması veya dökülmesi durumunda) aerosol oluşumu olasılığı nedeniyle nefes tutulur, oda veya alan terk edilir.

22- Laboratuvardaki diğer personel (odayı boşaltmaları konusunda) uyarılır, oda boşaltıldıktan sonra odanın kapısı kapatılır.
23- Aerosoller 30 dakika sonra zemine ineceği için oda 30 dakika sonra temizlenir.
• Temizleme işi bu konuda eğitimli bir temizlik personeli tarafından yapılır.
• Temizliği yapacak personel kişisel koruyucu ekipman olarak eldiven (kalın), galoş, uzun temizlik önlüğü ve maske kullanılır.
• Yüksek riskli etkenlerde yüzü de koruyan respiratör veya HEPA filtreli maske kullanılır.

24- Kırılmış cam parçaları veya delici-kesici diğer objeler elle dokunulmadan, kalın karton parçaları, faraş, forseps vb ile
toplanarak plastik delici-kesici atık bidonuna atılır.

25- Dökülen enfeksiyöz materyalin üzeri kağıt havlu ile örtülür.
26- Sıvı absorbe olunca kontamine materyal tıbbi atık kovasına atılır.
27- Deterjanlı su ile çevresinden merkezine doğru dökülü olan alan silinir.
28- Alan üzerine 1/10 ( 5000- 6150 ppm klor) oranında dilüe edilmiş çamaşır suyu dökülür, 20 dakika bekledikten sonra kağıt havlu

ile silinir veya kendi kendine kuruması beklenir.
29- Alan su ile yıkanıp kurutulur.
30- Tüm kağıt havlular ve kullanılan tek kullanımlık (disposable) eşyalar tıbbi atık kovasına atılır.
31- Temizleme önlüğü işlem sonunda otoklavlanır.
32- Eller su ve sabunla yıkanır.
33- İşlem sonunda rapor edilir
34- Rapor Formu dökülme laboratuvarda olmuş ise Laboratuvarda, Laboratuvar dışında ise Ev İdaresi veya bu konuda yetkili olan
bölümde saklanır.
35- Bu işlemi yapan temizlik personellerine bu konuda eğitim verilir.


