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Çeşitli alanlarda kullanılan ve kullanıldığı zaman 
tükenmeyen maddelere araç denir. Temizlik ya-
parken kullanılanlara temizlik araçları denir. Te-
mizlik araçları olmadan temizlikte başarı sağla-
namaz. 

Araç Çeşitleri ve Özellikleri
Süpürme Araçları  
El süpürgeleri; yüzeydeki toz ve çöpleri toplayan 
araçlardır. Süpürge otundan veya plastikten yapı-
lır. Toz kaldırdığı için zorunlu olmadıkça hastaların 
bulunduğu alanlarda kullanılmamalıdır. 
Faraşlar; toplanmış çöpleri yerden almaya yarayan 
araçtır. Süpürge ile kullanılır. Çeşitli şekilleri vardır. 
Plastik veya metalden yapılır. Plastik olanlar ba-
kım ve kullanma kolaylığı açısından tercih edilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ
Hastane temizlik hizmetleri departmanında, çalışma kuralına uygun olarak eksik-
siz ön hazırlık yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Hastanelerdeki temizlik hizmetleri personelinin özellikleri ve görevleri hakkında 
bilgi toplayınız. Evinizde yapılan temizlikte hangi araç ve gereçler kullanılmakta-
dır. Bunlar nasıl muhafaza edilmektedir?  

KULLANILAN MALZEMELER
Temizlik Hizmetlerinde Kullanılan 
Araç ve Gereçlerin Önemi

Çeşitli alanlarda kullanılan ve kullandıkça tüke-
nen maddelere gereç denir. Çeşitli yüzeylerin kir-
den arındırılmasında kullanılan kimyasal madde-
lere temizlik gereçleri denir. 
Kat hizmetlerinde doğru seçilen ve kullanılan te-
mizlik araç ve gereçleri zamandan ve iş gücünden 
kazanç sağladığı gibi temizliğin kaliteli olmasını 
sağlar. 
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Bezler

Bezlerin; pamuklu, sentetik, güderi, elyaf vb. çe-
şitleri vardır. Temizlenecek alana göre en uygun 
bez seçilir.

Paspaslar (Moblar) 
Uzun bir sap ve ucuna takılan pamuklu, sentetik 
liflerden oluşan araçlardır. Özellikle yerlerin te-
mizlenmesinde kullanılır. Islak alanları silmede, 
kuru alanların tozunu almada ve parlatmada 
kullanılır. Lifli kısmı değişik malzemelerden 
yapılmış olup, takılıp çıkarılabilen aparatlardan 
oluşur.

9. Peluş cam silme malzemesi 

 

 6. Sprey saplı mob (paspas) ve presli çift kovalı temizlik 
arabası

Kovalar 
Genellikle plastik, emaye ve çinkodan yapılmak-
tadır. Plastik olanları kullanım kolaylığı açısın-
dan ve ses çıkarmadığı için tercih edilmektedir.  

 

Fırçalar 
Kullanım amacına göre farklı yapıda ve özellik-
tedir. Kıl ve naylondan yapılır. Kullanıldığı yere 
göre isimlendirilir. (Örneğin, lavabo fırçası gibi) 

Lastikli Çekçekler 
Su ile temizlenen zeminlerdeki fazla suyun alın-
masında kullanılır. Kullanım amacına göre farklı 
ebat ve çeşitleri vardır.  
Cam Silme Malzemeleri 
Teleskopik sap; istenilen yüksekliğe ayarlanabi-
len, boruların iç içe geçmesiyle kısalan ve uza-
yan cam temizleme aletidir. 
Cam sileceği; cam üzerindeki kaba kirleri almak 
ve yüzeyi ıslatmak için kullanılan genellikle sen-
tetik peluşten yapılmış cam silme malzemesidir. 
Lastikli cam çekçek; cam yüzeyindeki suyu alan 
malzemedir.  
Cam bezi; suni güderiden yapılır. 

8. Çeşitli fırça örnekleri

 

7. Presli temizlik kovası Elektrikli Temizlik Araçları 
Elektrikli süpürgelerin çeşitleri vardır: Halı yıka-
ma makinesi, cila makinası (yer bakım makina-
sı). Bu konu hakkında “Zemin Temizliği” modü-
lünde daha ayrıntılı bilgi verilmiştir. 
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parlaklık kazandıran kimyasal maddelerdir. Pi-
yasada çeşitli isimlerde satılmaktadır. Ovularak 
kullanılır. 
Dezenfektanlar 
Yüzeydeki mikroorganizmaların öldürülmesi 
veya engellenmesi işlemidir. Dezenfektanlar 
hem temizleme hem de dezenfekte işlemi ya-
par. Halk arasında çamaşır suyu olarak bilinen 
klorlu ağartıcılar, beyazlatıcı ve mikrop öldürü-
cü özelliği olan bir maddedir. Kireç kaymağı, ja-
vel suyu, labarak suyu, çamaşır sodası, tuz ruhu, 
sirke, sudkostik, amonyak birer dezenfektandır. 
Ovucular 
Yüzeydeki kirleri, ovma yoluyla temizleyen 

Kat Temizlik Arabası 
Odaların temizlenmesinde ve düzenlenmesinde 
kullanılan malzemelerin yer aldığı araçtır.

10. Ev tipi elektrik süpürgesi, Yer cilalama makinesi, Sırta takılan elektrik süpürgesi

11. Kat temizlik arabası

Süngerler 
Süngerler; gözenekli, su emme özelliği olan, es-
nek araçlardır. Banyo, lavabo vb. yerlerin temiz-
liğinde kullanılır. Değişik boyut ve türleri vardır. 
Genel Temizlik Gereçleri ve Çeşitleri 
Genel temizlik maddeleri; her türlü sert yüzeyin 
temizliğinde kullanılan maddelerdir. Banyo, kü-
vet, fayans gibi yüzeylerin temizliğinde kullanı-
labilirler. Kullanma talimatına uyulmalıdır. 
Deterjanlar; krem, toz veya sıvı halde bulunur. 
Kullanma talimatına uyulmalı ve kullandıktan 
sonra çalışılan bölge bol su ile durulanmalıdır. 
Özel Temizlik Gereçleri 
Pirinç, bakır ve gümüş gibi yüzeylerin temizli-
ğinde kullanılan, kirleri yok etmesinin yanında, 

12. Temizlik gereçleri
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maddelerdir. Özellikle banyo, küvet, lavabo gibi 
yüzeylerde kullanılır. Ovma maddelerinin aktif 
maddesi klor olduğu için, kirleri yüzeyden te-
mizlerken, ağartma işlemini de yapar. Ancak, bu 
maddeler yüzeyi çizebilir.  
Hassas yüzeylerde kullanılmamalıdır. Yüzeye 
doğrudan dökmek yerine beze ve fırçaya döke-
rek kullanılmalıdır. 
Parlatıcılar 
Yüzeydeki yağ ve kirleri çizmeden temizler. Su 
lekelerini giderir. Eşya üzerinde oluşturduğu 
film tabakasıyla yüzeylerde devamlı parlaklık 
sağlar ve kirlenmeyi önler. Cila ya da parlatma 
işlemi yapılan yüzeylerde kullanılır. Yüzeyin te-
mizlenmiş olmasına dikkat edilmelidir. 
Temizlik Makinaları ile Kullanılan Gereçler 
Yer cilaları; cilalı yüzeyler, her türlü temizlik 
maddeleri ile temizlenmezler. Özellikle asitli 
maddeler cilaya zarar verir. Yüzeyin cinsine göre 
cilalama işlemi yapılmalıdır. 

Halı yıkama şampuanları; halı yıkama makinesi 
ile kullanılır. 
Temizlik İçin Gerekli Araç Gerecin 
Hazırlanması:
Temizlik arabanızın hazırlanması, temizlik 

sürecinin önemli bir parçasıdır. Kovayı en az 
yarısına kadar soğuk ya da ılık su ile doldurup 
temizlenecek alana uygun deterjandan gereken 
ölçüde ilave ederek paspas kovanızın çözeltisini 
hazırlayın.

Şefiniz size kullanmanız gereken kimyasal mad-
de ile bunu sulandırma oranı konusunda tali-
matlar verecektir.

Ardından, temizlik arabanızı alın ve arabanın 
çöp poşeti kısmına plastik bir poşeti yerleştirin. 
Plastik poşetin kenarlarını birbirinin üstüne ge-
tirin ki poşetiniz düşmesin.                                                 

Bu, plastik poşeti bir köşesinden bağlayarak, 
plastik poşete bir düğüm yaparak da gerçekleş-
tirilebilir. 

Sonra, içinde hazırladığınız çözelti bulunan pas-
pas kovasını, araba üzerindeki paspas sıkacağı-
na yerleştirin. Artık, ıslak paspasınızı arabanıza 
yükleyebilirsiniz. İmalatçının talimatları doğrul-
tusunda, arabanıza dörtte üçlük kısmına soğuk 
ya da ılık su ile dolu, mikropları öldüren temizlik 
maddesi ile karıştırılmış renkli kovaları yerleşti-
rin. Sonra, arabanıza bir toz paspası yerleştirin.

Arabanızda bulundurmanız gereken diğer te-
darik malzemeleri, temizlik bezleri, paslanmaz 
çelik temizleyici, klozet fırçası, faraş ve süpür-
ge, bir kutu lastik eldiven, bir spatula, bir kutu 
mikrop öldürücü deterjan, cam temizleyici, çöp 
kutusu poşetleridir.

Kağıt el havluları, tuvalet kağıdı, sıvı sabun ku-
tuları, yüksekten toz alan bir sopa da, kullanı-
mına izin veriliyorsa gerekli olacaktır. Yüksekten 
toz alan sopalara izin verilmiyorsa, yüksekten 
toz alma işlemini nemli bir bezle yapacaksınız. 
İhtiyaç duyulan diğer eşyalar hasta broşürleri, 
hasta talimatları ve uyarı levhalarıdır.

15. Düzenlenmiş malzeme ofisi
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HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI VE FARKLI  ALANLARIN TEMİZLİĞİ

 » Yüksek riskli alanlar: 
 » Ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, hemodiyaliz, enfeksiyon kontrol komitesi tarafından 

belirlenen özel alanlar (kemoterapi ünitesi, izolasyon odaları, nötropenik hasta odaları, 
bronkoskopi, acil, tüberküloz servisi vb.)

 » Orta riskli alanlar: 
 » Laboratuarlar, hasta odaları, çamaşrhane, klinikler
 » Düşük riskli alanlar:
 » Hemşire, doktor odaları, ofisler, kafeterya, koridorlar ve depolar

Yüzeylerin vücut sıvı ve salgıları ile kirlenmesi durumunda temizliğe ek  olarak dezenfeksiyon sağlanmalı. 

Risk Düzeyi Hastane Bölümü Uygun Temizlik

Yüksek riskli alanlar

Ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, hemodiyaliz, 
infeksiyon kontrol komitesi tarafından belirlenen özel 
alanlar (tüberküloz servisi, bronkoskopi, nötropenik 

hasta odaları, izolasyon odaları,kemoterapi 
ünitesi,acil vb.)

Temizlik + 
dezenfeksiyon

Orta riskli alanlar
Laboratuarlar, hasta odaları (banyo ve tuvaletler 

dahil), mutfak
Temizlik*

Düşük riskli alanlar
Hemşire, doktor odaları (banyo ve tuvaletler dahil), 

ofisler, kafeterya, koridorlar ve depolar
Temizlik*

 
 » Ameliyathane dışındaki yüksek riskli alanlarda [Tüberküloz servisi, acil, bronkoskopi, kemoterapi, 

izolasyon odaları, nötropenik hasta odaları, vb.] günlük temizliğe ek olarak yerler ve elle sık teması 
olan tüm yüzeyler (etajer, monitör ve, yemek masası, desk, musluk başı, kapı kolu, yatak kenarları 
vb.) dezenfekte edilir. 

 » Temizlik + dezenfeksiyon işlemi sabah saatlerinde  bir kez yapılır, her kirlenme olduğunda ve her 
hasta değişiminde tekrarlanır. 

 » Yüksek riskli alanlar için kullanılan tüm temizlik bezleri (paspas, mop, toz bezi, vb.)  alana/odaya 
özel olmalıdır. 

 » Su ve deterjanla temizlik yapılan alanlarda her üç odada bir temizlik solüsyonu değiştirilmelidir. 
Yoğun kirlenme meydana gelmişse daha sık solüsyon değişimi yapılmalıdır. 

 » Tüm temizlik bezleri (paspas, mop, toz bezi, vb.) kirlendikçe değiştirilmeli, kirli bezle temizlik 
işlemine devam edilmemelidir.

 » Kirlenen temizlik bezleri bekletilmeden çamaşır makinesinde sıcak su (>60°C) ile yıkanarak 
kurutulmalıdır. 
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Ölçme Soruları 
1. Aşağıdakilerden hangisi temizlik aracı, hangileri temizlik gerecidir? 

Yanlardaki boşluklara araç veya gereç yazınız.

2. Aşağıdakilerden doğru olana ( D ),  yanlış olana ( Y ) yazınız.  

A- (     ) Ovma maddeleri kirli yüzeye direkt uygulanır. 

B- (     ) Yüzeydeki mikropların öldürülmesini sağlayan maddeler dezenfektanlardır. 

C- (     ) Genel temizlik gereçleri; pirinç, bakır ve gümüş gibi yüzeylerin temizliğinde kullanılan, 
               kirleri yok etmesinin yanında, parlaklık kazandıran kimyasal maddelerdir. 

D- (     ) Çeşitli alanlarda kullanılan ve kullanıldığı zaman tükenmeyen maddelere araç denir.
 

SORULAR
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