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1. BİRİM:Temizlik Hizmetleri Birimi

2. GÖREV ADI:Tıbbi Atık Toplama Personeli

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Çevre Görevlisi, Hastane Temizlik Denetmeni, Bağlı bulunduğu Müdür,

Baş Müdür, Başhekim

4. YATAY İLİŞKİLER:Çevre Ve Atık Yönetimi,Kurum İçerisinde Atık Üreten Tüm Birimler,

Temizlik Firması,

5. GÖREV DEVRİ:Tıbbi Atık Eğitimi Almış Diğer Temizlik Personelleri

6. GÖREV AMACI:Hastane tıbbi atıklarının düzenli bir şekilde toplanması ve

depolanmasınısağlamaktır.

7. TEMEL İŞVE SORUMLULUKLAR

7.1.Tıbbi atık taşınması için üretilmiş turuncu konteynır ile servislerden sadece tıbbi atık amblemli

atıkları taşıma şartlarına uygun ağzı sıkıca bağlı etiketi yapıştırılmış ve kilosu makul (6-8 kg.) ayrıca

konteynırın kapağı tam kapanacak şekilde topladığı tıbbi atıkları geçici atık deposuna teslim eder.

7.2.Bu işlem günde iki defa sabah ve öğleden sonra (ameliyathaneler ve yoğun bakımlara ihtiyaç oldukça)

olmak üzere gerçekleştirir.

7.3.En üst kattan başlamak üzere Tıbbi atık poşetlerini kontrol ederek konteynır kapak seviyesini

geçmeyecek şekilde toplayıp geçici atık deposuna teslim eder, toplama esnasında hiçbir suretle kıyafetini

ve teçhizatını çıkarmamaya özen gösterir.

7.4.Tıbbi atık poşetlerinden kilosu ağır, yırtık ve sızdıranlar olursa derhat kat görevlisini ikaz ederek

taşıma için uygun hale getirmesini sağlar.

7.5.Taşıma ve sevk işlemleri esnasında aynı güzergâhı kullanmaya özen gösterir.

7.6.Tıbbi atık toplama ve sevk işlemleri esnasında oluşabilecek kesici ve delici alet yaralanmalarında

derhal vakit kaybetmeden ekip şefine haber vererek Enfeksiyon Kontrol Komitesine müracaat edilmesini

sağlar.
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7.7.Tıbbi atık toplama işlemi bittikten sonra ve gün sonunda temizlik talimatlarına uygun olarak

konteynırı ve teçhizatını temizleyip dezenfektanla temizler, ertesi güne kullanıma hazır hale getirir.

7.8.Atık depolama alanlarının enfeksiyon kontrol ekibinin talimatı doğrultusunda temizliğini yapar.

7.9.Atık yönetimi konusunda düzenli eğitimlere katılır.

7.10.Görevi ile ilgili olarak idarece verilecek benzeri diğer görevleri yapmak, mevzuatça belirlenen diğer

görevleri yerine getirmek.

8. YETKİLER:Tanımlanan görevlerin yapılmasında üst amirler tarafından verilen görevleri mevcut

yasalar, yönetmelikler ve yürürlükteki mevzuata göre yürütmek

Özel Kıyafetler: Tıbbi atık görevlileri turuncu renkte özel kıyafet (tulum) giyer, batmayı önleyici özel

eldiven, çizme ve sıvı sıçramalarına karşı da koruyucu gözlük ve maske kullanırlar.


