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1.BİRİM:Teknik Hizmetler

2. GÖREV ADI: Klima – Otomasyon ve PnömatikAtölye Sorumlusu

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Teknik Hizmetler Sorumlusu, Hastane Md. Yrd. , Hastane Müdürü

, Başhekim Yardımcısı , Başhekim

4.YATAY İLİŞKİLER: Biyomedikal, Mekanik , Tıbbi Gaz ve Elektrik Atölyesi

5. GÖREV DEVRİ:Teknik Hizmetler Sorumlusu

6.GÖREV AMACI:İklimlendirme ve pnömatik tüp taşıma sisteminin 24 saat faal tutulması

7.TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR

1. Teknik Hizmetler Sorumlusu tarafından gelen arızalara müdahale etmek

2. Günlük olarak klima santrallerinin, soğutmagruplarının , eşanjörlerin , ısıtma-soğutma

pompalarının , aspiratörlerin kontrolünü yapmak , bakım – onarımını gerçekleştirmek

3. Klima vantilatör , aspirator , nemlendirme hücresi , damper ve serpantin hücrelerinin

bakımlarını yapmak

4. Isıtma – soğutma sistemine ait tüm vana ve ekipmanların kontrollerini yapmak ve sistemi faal

halde tutmak

5. Soğutma gruplarının bakımlarını yapmak , yaptırmak

6. Hijyenik alanlara ait klima santrallerinin tüm filtrelerinin ( torba , kompakt , heap , elyaf vs. )

değişimini planlamak , filtre sayılarını tespit ederek istemlerini yapmak ve alımını takip etmek

7. Aylık çalışma listelerine göre nöbetlere gelmek,oluşan arızalar hakkında Teknik Hizmetler

Sorumlusuna bilgi vermek

8. Hastane bünyesinde bulunan tüm splitklimalar , soğuk oda depoları , morg dolaplarının

arızalarını gidermek

9. Sabah mesai başlarken gece nöbetçisinden sistem hakkında bilgi almak

10. Sistem bilgisayarını ve otomasyon sistemini kontrol ve takip etmek

11. Otomasyonda sistemin set değerlerini ayarlayarak kontrolünü yapmak

12. Filtre kirlilik durumlarını kontrol etmek

13. Isı merkezinde eşanjör ve pompaların çalışmalarını kontrol etmek

14. Isıtma – soğutma sistemindeki tüm mekanik ekipmanların kontrolünü yapmak , arızalarını

gidermek

15. Gün içerisinde oluşan arızalara müdahale etmek

16. Duyar elemanları kontrol etmek

17. Diğer birimlerle , kendi görev ve yetkinlikleri çerçevesinde koordineli çalışmak

18. Otomasyon sisteminin , genleşme tanklarının , pnömatik sistemin , soğutma grubunun yıllık

bakımlarını yapmak/yaptırmak
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19. MCC , DDC panolarını kontrol etmek

20. Sistemdeki tüm elektrik – elektronik aksamın bakım – onarımını yapmak

21. Isıtma-soğutma sistemini mevsim geçişlerine hazırlamak

22. İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirmek

23. Malzeme ihtiyaçlarını Teknik Hizmetler Sorumlusuna bildirmek

24. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili talimat, prosedür ve yasal mevzuatlara uymak.

8.YETKİLER: Tanımlanan görev, yetki ve mesleki sorumlulukların yapılmasında üst amirler

tarafından verilen görevleri mevcut yasalar, yönetmelikler ve yürürlükteki mevzuata göre yürütmek


