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1.BİRİMİ: Tüm Hastane  

2. GÖREV ADI:Yoğun Bakım Temizliği  

3.BÖLÜM: Yüksek riskli alanlar (ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri, acil ünitesi, organ nakli 

üniteleri, izolasyon odaları), temizlik + dezenfeksiyon yapılır.  

4. AMİR VE ÜST AMİRLERİ: Başhekim, Başhekim Yrd. Hastane Müdürü, Hastane Müdür 

Yardımcısı, Gözetmen, Birim Sorumlusu  

5. YATAY İLİŞKİLER: Diğer Personeller 

6. GÖREV DEVRİ: Yıllık izin veya herhangi bir sebepten görevine gelemeyen temizlik görevlisi 

yerine başka bir birimden temizlik görevlisi görevlendirilir.  

7. GÖREV AMACI: Görevlendirildiği alanı, tanımlanan şekilde temizlemek  

7.1.Temiz ve steril bir ortamda hastalara hizmet vermek.  

7.2. Çalışanların yaşam kalitesini arttırmak.  

7.3. Hastane enfeksiyonlarını önlemek.  

7.4. Hastane iç ve dış müşterilerine enfeksiyon açısından güvenli ortam sağlamak.  

7.5. Uygun atık sistemiyle çevreyi korumak.  

7.6. Dışarıdan içeri, içeriden dışarı mikrop girip çıkmasını engellemek.  

8. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR  

8.1.Mesai başlangıcında görev yerinde kılık kıyafet yönetmeliğine uygun, kurum tarafından belirlenmiş 

kıyafetlerini giymiş olarak hazır bulunmak.  

8.2. Mesaisine zamanında ve devamsızlık yapmadan gelmek.  

8.3. İş kıyafetlerini özenli ve temiz kullanmak, beden temizliğine önem vermek.  

8.4. Temizliği belirtilen sıklıkta yapmak.  

      8.5. Tüm uygulama ve işlemleri temizlik standartlarına uygun yapmak.  

      8.6. Dezenfektan solüsyonlarını uygun konsantrasyonda doğru hazırlamak ve kullanmak.  

      8.7. Tüm uygulama ve işlemlerde uygun kişisel koruyucu kullanmak (eldiven, maske vs),  

      8.8. Tüm uygulama ve işlemlerde, özellikle ellerinin temizliğini sağlamak.  

      8.9. Sorumlu olduğu yerin temizliğinin yapılmasında birinci derecede sorumludur.  

      8.10. Sorumlu olduğu yerin temizliğini günlük, haftalık ve aylık temizlik programı doğrultusunda yapar.  

      8.11. Temizlik yaparken tuvaletleri ve banyoları dezenfekte eder.  

      8.12. Görev yerlerindeki çöp toplama işlemini kendilerine verilen eğitimler doğrultusunda (yerinde 

ayrıştırarak biriktirilen çöpleri birbirine karıştırmamak) yerine getirir. 

8.13.Tıbbi atıkları; kırmızı renkli, üzerinde tıbbi atık yazılı poşette toplayarak bölümündeki tıbbi atık 

konteynırında isimlendirirerek biriktirir.  

8.14. Atık deposuna, görev yerinden getirdiği evsel atık konteynırlarının yıkanmasından ve 

dezenfeksiyonundan sorumludur.  

8.15. Atık deposuna götürdükleri çöpleri ilgili depolardaki konteynırlara boşaltır.  

8.16.Görev yerlerindeki havalandırma ve kokuların önlenmesinden sorumludur.  

8.17.Sorumlu oldukları bölgelerin temizliği ile ilgili malzemeyi, kendilerine belirtilen gün ve saatlerde 

temizlik deposundan haftalık olarak alır.  

8.18. Bu malzemeleri görev yerlerinde kendilerine gösterilen depoda muhafaza eder.  

8.19. Görev yerlerinde temizlik yapmak için kendilerine teslim edilen makine, ekipman vb. 

malzemelerin kullanım ve bakım talimatına göre kullanılması, muhafaza ve temiz olarak 

bulundurulmasından sorumludur.  
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8.20. Görevini yerine getirirken mutlaka koruyucu ekipman kullanır. 

8.21.Görev yerlerinde karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildirir. (Klinik 

sorumluları veya gözetmenlere)  

8.22.Temizliği uygun ekipmanlarla yapmak (uygun renkli bezlerle ve kovalarla mavi, sarı, kırmızı, 

yeşil).  

8.23. Tuvalet, lavabo, fayanslar, musluk başları, klozet kapağı pisuar temizliği.  

8.24.Tuvaletlerin yıkanması.  

8.25.Tuvaletlerde kullanılan malzemelerin kontrolü, temini (tuvalet kağıdı, sabun vb.)  

8.26. Temizlik kontrol çizelgelerine temizlik yapılan günü ve saati yazmak, işaretlemek.  

8.27. Bitmiş sıvı sabunları doldurmadan önce sabunlukları yıkamak sonra doldurmak. Sabunluk temizlik 

formuna yapıldığına dair kayıt yapmak. 

8.28. Genel alanların temizliği (moplama, paspas yapma, toz alma, çöpleri toplama, kirli çöp kovalarını 

yıkama, yeni çöp poşeti geçirme)  

8.29. Kapıların silinmesi.  

8.30. Duvar temizliği,(yıkama, silme)  

8.31. Zemin yıkama.  

8.32. Zemin kurutma.  

8.33. Cam ve pervazlarının silinmesi.  

8.34. Tıbbi enfekte atık toplama-depolama.  

8.35. Hizmet içi eğitimlere katılmak.  

8.36. Kirli bez ve paspasları temiz bez ve paspaslarla değiştirir.  

8.37. Serum askıları silinir.  

8.38. Kesici alet kabını tam dolmadan değiştirmek.  

8.39. Pano, priz, yangın dolaplarını silmek.  

8.40. Dolap içlerini temizleyip tekrar yerleştirmek.  

8.41. Buzdolapları temizlenir.  

8.42. Mesai bitiminde kullanılan ekipmanları uygun yerlerde, temiz olarak uygun bir şekilde saklamak.  

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

yasalar, yönetmelikler ve yürürlükteki mevzuata göre yürütmek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


