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1.AMAÇ: Kırmızı kod; hastanemizde çıkabilecek herhangi bir yangın tehlikesi halinde, yangına en
hızlı şekilde müdahale edilerek oluşabilecek tehlikeleri ve zararları en aza indirmek ve/veya önlemek
amaçlı oluşturulan acil uyarı kodudur.

2.KAPSAM: Bu talimat oluşabilecek yangına karşı tüm hastaneyi, hastane çalışanları ve hasta/hasta

yakınlarını yangına karşı korumayı ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları kapsar.

3.KISALTMALAR:

4.TANIMLAR:

5.SORUMLULAR:

Bu talimatın uygulanmasından Kırmızı kod yönetim ve müdahale ekibi sorumludur.

KIRMIZI KOD YÖNETİM EKİBİ
• Başhekim Yardımcısı

• Kalite Direktörü

• Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

• Güvenlikten Sorumlu Hastane Müdür Yardımcısı

• Teknik Servisten Sorumlu Müdür Yardımcısı

• Sivil Savunma Birim Sorumlusu

• İş Güvenliği Uzmanı

• Güvenlik Şefi

KIRMIZI KOD MÜDEHALE EKİBİ
KIRMIZI KOD MÜDAHALE EKİBİ

MesaiSaatiİçerisinde MesaiSaatiİçerisindeY
edek

MesaiSaatiDışında MesaiSaatiDışındaYe
dek

Olay
YeriSorumluYangınMüd
ehaleEkibi

Olay
YeriSorumluYangınMüde
haleEkibi

Olay
YeriSorumluYangınMüd
ehaleEkibi

Olay
YeriSorumluYangınMüd
ehaleEkibi

GüvenlikVardiyaŞefi/Gü
venlikGörevlisi(Vakaya
en yakın)

GüvenlikGörevlisi(Vakay
a en yakın)

GüvenlikVardiyaŞefi /
GüvenlikGörevlisi
(Vakaya enyakın)

GüvenlikGörevlisi
(Vakaya en yakın)

TeknikBakımOnarım
(Tekniker, Teknisyen)

TeknikBakımOnarım
(Tekniker, Teknisyen) GeceİdariAmiri NöbetçiİdariHekim

TıbbiCihazSorumlusu(
BiyomedikalTeknikeri)

TıbbiCihazSorumlusu
(BiyomedikalTeknikeri)

TeknikBakımOnarım
(Tekniker, Teknisyen)

TeknikBakımOnarım
(Tekniker, Teknisyen)
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6.FAALİYET AKIŞI:
Mesai saatleri içinde ve/veya dışında, hastane içerisinde, çevresinde oluşabilecek / olası bir yangın

olaylarında, olayın muhatabı ve/veya görgü tanığı tarafından ‘’ 4010’’ kodu aranarakekibin olay yerine

intikali sağlanır. En yakın yangın alarm butonuna basılarak yangın ihbar sistemi devreye sokulur.

Teknik Bakım Teknisyen ve/veya Güvenlik görevlilerince gerekli önlemleralını

YANGIN ÖNLEME

• Görev yaptığın birimde Yangın Üçgeninin oluşmasınıönle.

• Arızalı Makine/Cihazkullanma.

• Isı yayan cihazların yanına yanıcı ve parlayıcı madde(alkol vb.)bırakma.

• Çalışma ortamında gereğinden fazla yanıcı madde/malzemebulundurma.

• Güvenli olmayan elektriksel kablo/tesisatları(yerinde çıkmış priz, izolasyonsuz/dağınık kablo, vb.)
teknik birime bildir.

• Görev yerini terk etmeden önce, Elektrikli aletlerinin kapatıldığından veya fişinin prizden

çekildiğinden emin ol.

• Yangın Söndürücülerin ve ihbar butonlarının yerleri hakkında bilgiedin.

• Acil çıkışların önüne malzemebırakma.

• Kimyasal maddeleri daima kapalı, serin, topraklama donanımı bulunan dolaplardadepola.

• Patlama,Parlama özelliği olan kimyasal madde kullanımında ateşleyaklaşma.

• Unutma; Görev yaptığın yerde aynı zamanda da yangın önlemedesorumlusun.

YANGIN BİLDİRME

• Yangını ilk gördüğünde en yakın telefon ile 4010’i arayarak KIRMIZI kodver.

• Santrali arayarak“……………….kat veya servisi KIRMIZI kod; şeklinde bildirimyap.

• Bulunduğunuz bölgede aynı zamanda Yangın İhbar butonu var ise yangınihbar
butonu ile yangın ihbarıyap.4010

• Pager cihazı üzerinden kodu alan ekip şefleri; güvenlik görevlilerini olay KIRMIZI KOD

mahalline yönlendir.
Acil Durum Ekipleri Yangın bölgesineyönlendirilir.

• Yangın söndürülemeyecek çapta ise öncelikli olarak derhal; Santral, Güvenlik

Amiri, Gece İdari Amirleri tarafından İtfaiyeye olayın yeri büyüklüğü ve çıkış nedeni konusunda
haberverilir.
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vam et.

YANGIN SÖRDÜRME
• Panik yapma.
• Yangına ilk 1–2 dakika içerisinde uygun söndürücü ile müdahale etmeye

gayretgöster.

• Yangının büyümesini önle(yanıcı maddeleri uzaklaştır, kapı ve pencereleri

kapatvb.)

• Yangına müdahale ederken kendini ve başkasının can güvenliğini tehlikeye

atma.

• Elektriksel yangınlarda kesinlikle sukullanma.

• Yangın bölgesindeki elektriklerin kesilmesinisağla.

• Yangın bölgesine gelen Güvenlik ve Teknik Bakım Personeli nezaretinde söndürme
işleminedevam et.

• Yangın boyutu büyükse alanı terk ederek toplanma bölgesinegit.

• KIRMIZI kod anonsu yapılmış ise Acil Durum Ekipleri ile talimatları doğrultusunda hareketet.
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