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1. BU REHBERİN KULLANIMI 

Bu rehberin hazırlanma amacı sağlık hizmetleri temizliği sağlayıcısının, işlerin 
istenilen düzeyde gerçekleştirilmi ş ve çalışanlar tarafından temizlik hususunda ne 
yapmaları gerektiğinin tamamen anlaşılmış olmasını sağlamasına yardımcı olmaktır. 

Sağlık hizmetleri sağlayıcıları eğer bu rehberi takip etmemek gibi bir yol 
izlerlerse Hizmet Kalitesi Komisyonuna, vermiş oldukları hizmetin en az bu ölçülerde 
olduğu garantisini vermek durumundadırlar.  

Sağlık hizmetleri sağlayıcısının bu rehberi eline alır almaz görülür ve duyulur 
şekilde işlemlere başlaması tavsiye olunur. Bu işlemler aşağıdakileri içermelidir: 

 
• Temizlik sorumluluklarının gözden geçirilmesi; 
• Var olan yöntemlerin rehberde anlatıldığı üzere en iyileri ile karşılaştırılması; 
• Şu anda uygulanmakta olan temizlik kurallarının gözden geçirilmesi  
 

1.1 Temizlik sorumluluklarının gözden geçirilmesi 

Temizlik müdürü, enfeksiyon kontrol uzmanı ve bir hemşire veya ambulans ekibi 
görevlisinden oluşan bir, çoklu disiplin grubunun temizlik sorumluluklarını gözden 
geçirmesi tavsiye olunur. Ayrıntılı bilgi bu rehberin 5. kısmında verilmiştir. 
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1.2 Var olan yöntemlerin en iyileri ile karşılaştırılması  

Sağlık hizmetleri temizliği sağlayıcısının şu anda kullanmakta olduğu yöntemler 
ve bu kitapta tavsiye edilenler arasında yazılı bir analiz gerçekleştirmesi tavsiye olunur.  

Bu analiz yukarıda sözü edilen çoklu disiplin kurulu üyelerinin katkılarından 
faydalanılarak gerçekleştirilmelidir. 
 
Aşağıdaki detayları eklemek faydalı olabilir. 
 
A. Çalışma takvimi 
• Temizlik sorumluluklarını tam olarak yerine getiriyorlar mı? 
• Her fonksiyonel alanda işleri detaylı ve özel olarak yapıyorlar mı? 
• İç işler uzmanı veya servis bölüm şefi ile koordineli çalışıyorlar mı? 
• Her bir fonksiyonel alanda göze batan çalışmalar sergiliyorlar mı? 
• Günlük çalışma takvimine uyuluyor mu? 
• İncelenmeleri ve dağıtımları kontrollü olarak yapılıyor mu? 
 
B. Temizlik görevleri için metotların açıklanması 
• Düzgünce yayınlanmışlar mı? 
• Üstlenilen bütün görevleri kapsıyorlar mı? 
• Eğitimde kullanılıyor mu? Referans materyali olarak bulunabilirliği var mı? 
• Her biri ayrı olarak en iyi yöntemlerle uyumlu ve alakalı mı? 
 
C. Eğitim 
• Bütün temizlik personelinin enfeksiyon kontrolü, temizlik metotları, kimyasallar, 
sağlık ve güvenlik, kişisel beceri, ekipman kullanımı ve diğer önemli alanlarda eğitim 
aldıklarından emin olun. 
• Bu eğitimin güncel kayıtlarını imzalanmış ve tarihlenmiş bir şekilde tutan görevli 
birisi var mı? 
 
D. Enfeksiyon kontrolü 
• Enfeksiyondan korunma ve enfeksiyon kontrolü önergeleri güncel mi? El hijyeni, 
renk kodlaması, üniforma veya iş kıyafeti ve koruyucu ekipmanlar hakkında bilgi 
içeriyor mu? 
• Enfeksiyon kontrolü hakkındaki önergelere bütün temizlik personelinin erişim 
olanağı var mı? 
 
E. Ölçme ve değerlendirme 
• Ulusal Temizlik Yönergeleri çerçevesinde, temizlik sonuçları ölçülüp 
değerlendiriliyor mu? 
• Problemleri veya olanakları belirlemek ve yetersizlikleri saptamak için devamlı bir 
geliştirme mekanizması mevcut mu? 
• Yönetime sunulacak bir çeyrek yıllık rapor var mı? Varsa oluşturuldu mu? Bu rapor 
sağlık hizmeti veren kurumun temizlikten sorumlu yetkilisine verilmelidir. Bu rapor 
aksaklıkların görüldüğü noktaları ve bu aksaklıkların nasıl giderileceğine dair planları 
içermelidir. Verilen hizmetin kalitesini en iyi şekilde değerlendirmek için sağlık hizmeti 
sağlayıcıları bu rehberde verilmiş bilgileri(şu anki hizmetin rehberdekinden iyi olup 



SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİCİLERİ VE ÇALIŞANLARI İÇİN TEMİZLİK REHBERİ © HAZİRAN 2009 6

olmadığına göre) kullanmalıdırlar. Eğer ki(ve de ümit edilir ki) verilen hizmet bu 
kitapta verilenlerden de iyi ise bu tecrübelerin bizlere daha üstün kalite standartları 
belirlememizde yardımcı olmak üzere verilmesi rica olunur. 
 

1.3 Rehberin uygulanabilirli ği ve terimlerin anlamı 

Herhangi bir çevrede ihtiyaç duyulabilecek sağlık hizmetlerini düşünerek bu 
rehber sağlık hizmeti sağlayıcıları için, her ne kadar müşterek amaçlar için 
kullanılmama ihtimali olsa da, genel amaçlı olarak hazırlanmıştır. 

 
 

 

2. ENFEKSİYON KONTROLÜ 

2.1 Giri ş 

Bu rehberin bu kısmı temizlik işlemleri ile yakından alakalı enfeksiyon kontrolü 
öğeleri hakkında bilgi vermektedir.” Sağlık hizmetleri temizlik işçileri rehber form” da 
ayrıca açıklanmıştır. 

Sağlık hizmeti sağlayıcılar bunu: 
 
• Enfeksiyonu kontrol etmek için kurulmuş sistemlerin verimli olarak kullanılmasıyla 
(enfeksiyonun önlenmesi, belirlenmesi, tedavisi v.s) 
• Temizliğin, hijyeni ve uygun standartların kullanılan aletler için devamlılığı 
Bu kılavuzdaki önergelere uymak, sağlık hizmetleri sağlayıcılarının Hizmet Kalitesi 
yerine getirdiklerine dair teminat vermelerine yardımcı olabilir. 
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2.2 Temizlik personeli için model enfeksiyon kontrolü 

Aşağıdaki kılavuzun bölgesel enfeksiyon kurallarının ve eğitim modüllerinin 
gelişimi hakkında bilgi verebileceği düşünülmektedir. 
 
2.2.1 Genel Bakış 

İyi bir temizliğin ana fikri, temizlik sonrası etrafın “temiz görünmesi” değil, 
gerçekten “temiz” olmasıdır. Sağlık hizmeti alan herkesin enfeksiyon riskine karşı 
korunmalı bir ortamda hizmet alma hakları vardır.  

Bu kılavuz bütün temizlik görevlilerinin uyması gereken temel enfeksiyon kontrol 
yöntemlerini içermektedir. 
 
2.2.2 Enfeksiyon riskinin sınıflandırılması ve çalışma takvimi 

Temizlik seviyesi, temizlenecek olan alanın ne tür bir hizmet için kullanıldığına 
göre değişir. Mesela, enfeksiyon riski içermeyen “kayıt odası” nın temizliği, enfeksiyon 
ve yayılma ihtimalinin çok yüksek olduğu “yoğun bakım” ünitesinin temizlik 
seviyesinden daha düşük olabilmektedir. Bu faktörler yetkililer, temizlik personeli ve 
müdürleri tarafından çalışma planı üzerinde çalışılırken göz önünde bulundurulmalıdır.  

Temizlik görevlileri kendi sorumlulukları dâhilindeki alanlarla ilgili oluşturulmuş 
çalışma planını yakından takip etmelidirler. Odaların kullanımında veya önceliklerde bir 
değişme olması halinde başhemşire veya kim sorumlu ise bu durumdan temizlik 
görevlilerini haberdar etmelidir zira bu değişiklikler çalışma planında da değişikli ğe 
gidilmesine sebep olabilmektedir.  
 
2.2.3 Renk kodlaması 

Şimdilerde ulusal sağlık hizmetleri için bir renk kodlaması söz konusudur. Bu 
sistem temizlik görevlileri tarafından her zaman takip edilmelidir. Eğer renk kodlu 
ekipmanlarda bir eksiklik veya noksanlık varsa sorumlu kişi haberdar edilmelidir. 
  
2.2.4 Koruyucu eldivenler 

Bütün temizlik görevlerinde bu eldivenler 
takılmalıdır. Bu eldivenler sağlam, amaca uygun 
ve renk kodlama sistemiyle uyumlu olmalıdır. 
Eldivenler kullanılmadan önce uygun mu diye 
teftiş edilmelidir. Eğer temizlik işlemi kimyasal 
maddeler içeriyorsa o zaman eldivenlerde ona göre 
seçilmelidir. 
 

Enfeksiyon kontrol ekipleri kırıklar ve 
enfeksiyon riski taşıyan temizlikler halinde tek 
kullanımlık (kullan-at) eldivenler kullanılmasını 
tercih edebilirler. Eldivenler temizlik görevleri 
arasında düzenli olarak temizlenmelidir. Eldiven kullanmak daha az el yıkamayı 
gerektiren bir durum değildir. Personelin lâteks maddesine alerjik tepki göstermesi 
durumunda lâteks içermeyen eldivenler de piyasada bulunmaktadır. 
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2.2.5 Temizlik i şleri için renk kodlu, kullan-at plastik önlükler  

Renk kodlu, kullan-at plastik önlükler, sıçrama 
ihtimali yüksek temizlik işlerinde mutlaka kullanılmalıdır. 
Bu önlükler aynı zamanda, açık yaraya sahip hastaların 
hala kullanımındaki odalarda da kullanılmalıdır. Bu metot 
tanımlamalarında açıkça belirtilmelidir. 

Özel temizlik işlerinde, örneğin büyük miktarlarda 
sıvı ile temas edilmesi olası durumlarında su geçirmez 
botlar ve tulum giyilmesi risk yönetiminde belirtilebilir 
(Bu kılavuzun 7.bölümünde konu ile alakalı bilgi 
bulunmaktadır) 
 
2.2.6 Kan veya vücut sıvılarına kazara maruz kalınması 

 
Delmeli yaralanmalarda (örneğin iğne batması, keskin maddeler tarafından 

yaralanma, ısırıklar, sıyrıklar ve yaralı cildin sıçrama ile maddeye maruz kalması v.s) 
aşağıdaki işlemler hemen yapılmalıdır: 

• Bölge sabun ve suyla yıkanmalı, ayrıca eğer 
kanama varsa bu kanamanın bir müddet devam 
etmesine izin verilmelidir. Yara emilmemelidir. 
• Su geçirmez bir sargı uygulanmalıdır. 
• Temizlik işçileri bu tür olaylar durumunda 
hastanede ilgili departmana veya hastane 
kurallarında belirtilen bölüme başvurmalıdır. Kaza 
ilgili müdüre rapor edilmelidir. 

Sağlıklı (yarasız) derinin sıçramaya maruz kalması durumunda bölge ılık sabunlu 
su ile yıkanmalıdır. Ağız bölgesine sıçramalar çok miktarda su ile çalkalanarak dışarı 
atılmalıdır ve bu durum üstte belirtildiği üzere rapor edilmelidir. Göz bölgesine yönelik 
sıçramalarda bölge bol su ile yıkanmalı veya mümkünse bu yıkama göz bölümünden 
elde edilebilecek steril tuzlu su ile yapılmalıdır ve bu durum üstte belirtildiği üzere 
rapor edilmelidir.  

 
2.2.7 Bedensel maddelerin dökülmesi 

“Bedensel maddeler” genel olarak, direk olarak hastadan veya endirekt olarak bir 
numuneden veya benzer bir şeyden kaynaklanan sıvı anlamını taşır. Temizlik görevlileri 
tarafından dikkate alınması gerekenler irin, kan, idrar, tükürük ve dışkıdır. 

Bu tür bedensel maddeler hastanenin kurallarına göre ya hastabakıcılar/hastane 
görevlileri ya da temizlik işçileri tarafından temizlenir. Her hastanenin bu tür durumlara 
karşı bir kuralı vardır. Bu temizlik işlemini kim yaparsa yapsın, özel olarak bu tür 
durumlar için eğitim almış olması şarttır. Bu tür durumlar için temizlik metotları bölüm 
7.1.8 de açıklanmıştır. 
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2.2.8 Atık imhası 

Atık imhası özen ile gerçekleştirilmelidir. Temizlik görevlileri atık imhası 
kurallarını harfiyen takip etmelidir.  

Bu atıklardan, bedensel maddeler ihtiva eden 
veya ihtiva etmesinden şüphelenilenler tıbbi atık 
statüsünde imha edilmelidir. En yaygın örnekler, tıbbi 
eldivenler, önlükle, sargılar ve kateter torbalardır. 
Tıbbi atık torbaları hangi bölümden geldiklerinin 
kolayca izlenebilmesi için etiketlenmelidirler. 
Normalde bu amaç için plastik torbalar kullanılır. 
Kararsızlığa düşen temizlik görevlileri amirlerine 
danışmalıdırlar. Tıbbi atık torbaları her daim kapalı 
olmalı ve halkın ulaşabileceği yerlerde olmamalıdır. 
Enfekte olmuş bir alandan gelen atıklar iki kere 
torbalanmalıdır. 

 
2.2.9 Temizlik i şçileri için el hijyeni 

Kılavuzun bu kısmı temizlik işçilerinin iş sırasında ne zaman durup elleri 
yıkamaları gerektiği konusunda bilgiler içermektedir. Takip eden bilgiler aynı zamanda 
öğretici nitelik taşıdığı için eğitim amaçlı da kullanılabilir. Çalışırken ellerin yıkanması 
çok önemlidir. Bir mikrobun bir hastadan diğer hastaya bulaşmasını engeller. Bu 
bakımdan enfeksiyonların yayılmasının engellenmesinde de kilit rol oynar. 

Hastane ortamında çalışırken el hijyeni konusunda akla gelen 3 soru vardır: Ne 
zaman, nasıl ve neyle? 

 
Ellerimi i ş sırasında ne zaman yıkamalıyım? 

İşten önce ve sonra ellerinizi yıkamam yeterli değildir. Peki, ellerinizi ne zaman 
yıkamanız gerektiğine nasıl karar vereceksiniz? Bunun için “5 zaman(5Z)” tekniği 
geliştirilmi ştir. Bu teknik “Dünya Sağlık Örgütü” tarafından ileri sürülmüştür ve ulusal 
“Ellerinizi temiz tutun!” kampanyasında kullanılmış, çok da yararlı olmuştur. 
 
El hijyeni için 5 zaman 
 
“5 zaman” çalışma esnasında ne zaman durup ellerimizi yıkayacağımızı gösteren 
zamanları listeler. 5Z nerede ve nasıl çalıştığınıza bakmaksızın her daim geçerlidir. Bu 
kılavuzda sağlık hizmetleri ana konumuz olduğu için birinci önceliğimiz hastalar 
olmaktadır. Doğal olarak temizlik işçilerinin bazı grupları(çalışma alanlarına göre) için 
5Z daha büyük önem arz etmektedir. Bu tür ekstra önem arz eden gruplar koyu 
yazılmıştır. 
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1.ZAMAN-Hasta ile temastan önce 
 
Bu zaman sağlık hizmetlerinde çalışan herkes için aynıdır. Mikroplar, mesleği veya 
görevi ne olursa olsun, herkesin elindedir. Eğer bir hastaya her ne sebeple olursa olsun 
temas edecekseniz, sizdeki mikropların ona bulaşmasını engellemek için ellerinizi 
temizlemelisiniz. 
 
2.ZAMAN-Steril bir i şlemden önce 
 
Bu zaman, doktor ve hemşireler için gerekli olup steril bir işlemden önce hastayı 
çevreleyen şeyler(eşya, serum tutacağı, yatak kenarı v.s) üzerindeki muhtemel 
mikropların hastanın vücudundan içeri girmesini engellemek içindir.(örneğin pansuman 
esnasında bir açık yaradan içeriye).Böyle zamanlarda, hemen durup ellerini yıkamalıdır. 

 
3.ZAMAN-Bedensel sıvı çıkışı 
ihtimalinden sonra 
 
Bu zamanda el yıkamak sizi vücut 
sıvıları içerisinde bulunan 
mikroplardan koruma amaçlıdır. Eğer 
vücut sıvısı temasına maruz kalmış bir 
alanı temizliyorsanız işlem sonrasında 
eldivenlerinizi çıkarıp ellerinizi 
yıkamalısınız. Eldiven takmak el 
yıkama gereğini ortadan kaldırmaz.  
 
4.ZAMAN-Hasta temasından sonra 
 
Eğer bir hastaya her hangi bir sebeple 
dokunduysanız, hasta üzerindeki 
mikroplar ellerinize bulaşır. Hasta 

odasından ayrılmadan önce durup ellerinizi yıkamalısınız. Bu sizin ve daha sonra 
temasta bulunacağınız kişilerin sağlığı içindir. 
 
5.ZAMAN-Hasta çevresinde bulunan eşya ve ekipmanla temastan sonra 
 
Hastalar dâhil herkes üzerlerinde yaşayan mikroplara sahiptirler. Bir hastaya bir oda 
tahsis edildiği zaman, hasta üzerinde bulunan mikroplar bütün odaya dağılır. Mesela 
hasta yatağının çevresini kaplayan alan tamamen mikroplara maruz kalmaktadır. 
 
Bu da demek oluyor ki, her bir yatak ve oda ev sahipliği yaptığı hastaya ve hastanın 
hastalığına göre değişik türde mikroplara maruz kalmıştır. Eğer hasta etrafında bulunan 
bir eşya ile temas halinde olduysanız, örneğin bir yatak, hemen ellerinizi yıkamalı ve 
ondan sonra başka bir hastanın odasına geçmelisiniz. Aşağıda ayrıntılı bir açıklama 
yapılmıştır 
 
5 Zaman döngüsü her hasta etrafında aşağıda gösterildiği gibi uygulanmaktadır. 
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1- Hasta ile temastan önce 
2- Steril bir i şlemden önce 
3- Bedensel sıvı çıkışı ihtimalinden sonra 
4- Hasta temasından sonra 
5- Hasta çevresinde bulunan eşya ve ekipmanla temastan sonra 
 
Ellerimi nasıl yıkamalıyım? 
 
Ellerinizi ne zaman yıkamanız gerektiğine karar verdikten sonra bilmeniz gereken şey 
ellerinizi neyle temizleyeceğiniz ve bunu nasıl doğru bir şekilde yapacağınızdır. 
Ellerinizi ya su ve sabunla yâda alkol ile temizleyebilirsiniz. Her ikisi de el temizliği 
için kabul edilebilir yöntemlerdir. Ellerinizin temiz olduğundan emin olmanız önemli 
olan tek şeydir. 
 Lavabo erişiminin kolay olmadığı durumlarda alkol kullanmak her ne kadar kolay ve 
hızlı bir yöntem olsa da, ellerinizi su ve sabunla yıkamanızı gerektiren zamanlar da 
olacaktır. 
 
Ellerinizi: 
• Elleriniz görünür şekilde kuruduğunda (alkol kullanımı mikropları öldürdüğü gibi 
cildin doğal yağını da çözer), 
• Eller bedensel sıvılarla temas ettiğinde(su ve sabunla yıkamak fiziki temizliği artırır) 
• Temizlenen alandaki hastanın ishal veya kusması olduğunda,(Alkol bu hastalıklara 
neden olan mikropları öldürmede yetersiz kalabilir) 
 
Mutlaka su ve sabunla yıkamalısınız. 
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2.2.10 Üniforma ve takılar 

 
Parmak ve bilek takıları mikrop barındırmaktadır ve el hijyen seviyesini düşürür. 

Her vardiya değişimi başında takılarınızı ve saatinizi çıkarmanız önerilir. Uzun kollu 
giysilerin kolları dirsek hizasına kadar çekilmelidir. Her vardiya başlangıcında işçiler 
üniformalarını temizleri ile değiştirmelidirler. Eğer bir işçinin üniforması gözle görünür 
biçimde lekelenmiş ise en kısa zamanda değiştirilmelidir. Hastane kuralları aksini 
belirtmediği sürece bu üniformalar yalnızca temizlik sırasında giyilmelidir. Temizlik 
sırasında yalnızca temizlik üniformaları giyilmeli, hırka veya süveter gibi giysiler 
giyilmemelidir. Gereğinden fazla rozet veya etiket takılmasından kaçınılmalıdır. Resmi 
bir “görevli” rozeti veya isim kartı kabul edilebilir bir durumdur. Gerdanlık ve kravat 
takılmamalıdır. 

 

3. SAĞLIK VE GÜVENL İK 

3.1 Giri ş 

İş Güvenliği ve Sağlık ve Sağlığa 
Zararlı Maddelerin Kontrolü yönergeleri, 
bütün çalışanların yazılı güvenli çalışma 
kurallarını takip etmelerini istemektedir. 
Her çalışan kendi çalışma alanına göre 
uygun bir sağlık ve güvenlik eğitimi 
almalıdır. Bu kılavuz bütün çalışanların 
kendi temizlik alanlarında takip 
edilebilecekleri temel bir başlangıç 
noktası teşkil etmektedir. Bu liste uzun ve 
yıpratıcı değildir ve personel bu kurallara 
uyulması ve şikâyetlerin ve çekincelerin 
amirlere bildirilmesi hususlarında 
cesaretlendirilmelidir.  

3.2 Sağlığa Zararlı Maddelerin 
Kontrolü  

Hastane ortamlarının temizliği 
kimyasal maddelerin kullanımını 
gerektirir ve potansiyel bir tehlikedir. Bu 
yüzden işverenler, çalışanlarının Sağlığa 
Zararlı Maddelerin Kontrolü 
protokollerine göre korunmasını sağlamakla sorumludur. İşverenlerin göz önünde 
bulunduracağı bu protokoller 8 başlıkta toplanmıştır: 

• Riskleri değerlendir; 
• Hangi önlemlerin gerekli olduğuna karar ver; 
• Açığa çıkma veya maruz kalma durumunu kontrol altında tut veya tamamen engelle; 
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• Kontrol önlemlerinin uygulanmasından ve devamlılığından emin ol; 
• Maruz kalma veya açığa çıkma durumunu takip et; 
• Uygun bir sağlık taraması başlat; 
• Kazalara, vukuatlara ve acil durumlara yönelik plan ve prosedürler hazırla; 
• Çalışanların düzgün bir şekilde eğitim aldıklarından, bilgilendirildiklerinden ve idare 
edildiklerinden emin ol. 
 

Hastane temizliği servisi veren bir şirket için, Sağlığa Zararlı Maddelerin 
Kontrolü risk değerlendirmesinden ortaya çıkan durumlar şunları içermektedir: 

• Kullanılan her bir maddeye göre “Sağlığa Zararlı Maddelerin Kontrolü” 
dokümanlarının güncellenmesi  
• Her görev için belirlenen uygun koruyucu ekipman ve kıyafetlerin giyilmesi 
konusunda ısrarcı olmak  
• Kimyasal madde içeren konteynırların etiketlenmesi;  
• Kimyasal ürünlerin güvenli bir alanda depolanması; 
• Kaydedilmiş bir sağlık ve güvenlik eğitimi  
• Kimyasalların kullanımı ve depolanmasına yönelik düzenli teftişler  
 

3.3 Risk Yönetimi  

Her türlü aktivite, görev ve prosedürün risk yönetimini yapmak, bu riskleri en aza 
indirmek ve tamamen ortadan kaldırmak işverenin sorumluluğudur. 
5 adımlık bir süreç takip edilmelidir: 
• Tehlikeyi tanımla; 
• Kimin nasıl zarar görebileceğine karar ver; 
• Riskleri değerlendir ve alınacak önlemlere karar ver; 
• Bulgularını raporla ve uygula; 
• Yapmış olduğun değerlendirmeyi gerekirse tekrar gözden geçir ve güncelle  
Her Hastane temizlik şirketi, bütün temizlik görevleri için bu risk değerlendirmesini 
yapmalı ve bölüm 7 ve 4 de gösterildiği üzere önlemlerini almalıdır. 
 

3.4 Ki şisel koruyucu ekipmanlar (KKE) 

KKE kullanımı “Çalışma Ortamlarında Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı 
Yönergeleri” de anlatılmıştır. 

Bu yönergeler KKE ‘ı mevsim şartlarından koruyucu giysileri de içermek üzere 
kişiyi sağlık ve güvenlik anlamında koruyan bütün ekipmanlar olarak tanımlamıştır.  

KKE, kişinin sağlık ve güvenliği başka türlü kontrol altına alınamadığı veya 
tamamen engellenemediği durumlarda mutlaka kullanılmalıdır. Bu ekipmanlar için geri 
ödenmesi söz konusu olsa bile asla çalışandan ücret talep edilmemelidir.  
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KKE’lerin: 
• Kullanımdan önce uygunluğu test edilmiş: 
• Düzgünce depolanmış; 
• Kullanım kılavuzları ile birlikte tedarik edilmiş; 
• Personel tarafından doğru bir şekilde kullanılmış; olması gerekmektedir. Bütün 
KKE’lerin CE damgasına sahip olması gerekmektedir. 
 

Risk değerlendirmesi hangi görev için hangi ekipmanın kullanılması gerektiğini 
belirler. Bölüm 7 ve 4 de ilgili bilgiyi bulabilirsiniz.  

 

3.5 Temizlik personeli için sağlık ve güvenlik rehberi 

 
A. Ki şisel güvenlik 
Bu bölüm sağlık hizmeti sunanların ihtiyaçlarına uygun olabilecek şekilde uyarlanmış 
model kılavuz örneği sunmaktadır. Her bir çalışan kişisel sağlık ve güvenliği için 
sorumluluk almalıdır. Talimatlara, yazılı prosedüre, aldığınız eğitime uymamak 
kendinizin veya bir başkasının zarar görebileceği kazalara sebep olma riskinizi artırır.  
İşvereninizle çalışırken güvenli ve verimli çalışma sorumluluğunuz vardır.  
 
 
Daima şunlardan emin olun:  
• Sağlığınızı, kendinizin ve işinizden etkilenebilecek kişilerin güvenlik ve sıhhatini 
korumak için makul güvenlik önlemleri alın.  
• İşvereniniz tarafından şart koşulan bütün sağlık ve güvenlik kurallarını ve prosedürü 
inceleyin.  
• Her zaman işvereninizin size sağladığı sağlık ve güvenlik ekipmanlarını kullanın.  
• Sağlık ve güvenlik çıkarına sağlanan hiçbir şeye kasıtlı ve pervasızca zarar vermeyin 
veya suiistimal etmeyin.  
• Ekipmandaki herhangi bir hatayı ertelemeden müdürünüze rapor edin 
• Eğer olası bir tehlike fark ederseniz gecikmeden müdürünüzü uyarın.  
• Yaralanmayla sonuçlanan bütün olayları işvereninizin politikaları doğrultusunda bir 
kaza formu doldurarak rapor edin.   
• Eğitimde tam anlamıyla görmediğiniz herhangi bir görevi yapmaya kalkışmayın.  
 
B. Genel Sağlık ve Güvenlik Kuralları: 
• Kontrollü ve sistemli bir şekilde çalışın, acele etmeyin veya telaşa izin vermeyin.  
• Görevler arasında yürüyün, koşmayın  
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• Binalarda, koğuşlarda ve bölümlerde sadece yetkili giriş ve çıkış yollarını kullanın.  
• Maddeleri her zaman eğitimde gördükleriniz doğrultusunda taşıyın ve kaldırın.  
• Çalışma alanınızı düzenli tutun, çalışıyormuş gibi düzenli bırakın  
 
C. Elektrikli cihazların kullanımı:  
• Kullanımdan önce ve sonra cihazdaki tehlikeli olabilecek hasar veya aşınmaları, 
kablo veya fişteki kırılma veya çatlamalar da dâhil kontrol edin. Ayrıca, kullanılan 
cihazın üzerinde geçerli bir Portatif Cihaz Test (PAT) olup olmadığını kontrol edin. 
Herhangi hasarlı veya test edilmemiş bir cihazı hemen bu cihazın kullanıma uygun değil 
diye etiketlenmesini ve kullanımdan kaldırılmasını sağlayacak olan müdürünüze rapor 
edin.  
• Elektrikli cihaz kullanırken, 
çalışmanı kablonun daima 
makinenin arkasında olacağından 
emin olarak planlayın. Makinenin 
fişini prize takmadan önce 
düğmenin kapalı (off) pozisyonda 
olduğundan emin olun. Parçaları 
veya ayarları değiştirmeden önce 
her zaman makinenin fişini prizden 
çıkarın.  
• Elektrikli makineyi prize 
takarken veya prizden fişini 
çıkarırken ellerinizin kuru 
olduğundan emin olun.  
• Bir makinenin fişini prize 
takarken, düğmesinin kapalı (off) 
pozisyonda olduğundan emin olun 
• Makinenin fişini daima boş bir 
prize taktığınızdan emin olun. Eğer 
hiçbiri müsait değilse, diğer bir 
makineyi prizden çekmeden önce 
sorumlu birisine sorun.  
• Çalışırken elektrik kablosu makinenin tutma kolundan veya omzunuzun üzerinden 
geçirilmemelidir. 
• Makine takıldıktan sonra ayarları değiştirmeyin. 
• Kullanım eğitimini almadığınız aletleri kullanmayın. 
• Kullanılmayan makineleri prize takılı bırakmayın. 
• Eğer makine otomatik kapanıyorsa, çalışmayı durdurun ve amirinize haber verin.   
• Elektrik akımı bulunan bölgelere(priz v.b) direk su ve buhar uygulamayın. 
Temizlikten önce bu tür enerji girişlerini izole edin. 
• Buhar kullanımının mutlak olduğu durumlarda yüksek basınç başlığını kendinizden 
ve etrafınızdakilerden uzak tutun 
• Aşırı buhar yangın alarmlarının çalışmasına sebep olabilir. Çalışırken ortamı 
havalandırmayı unutmayın. 
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D. Temizlik aktivitelerine yönelik rehber 
• Çalışma takvimine uyun ve yapılacak işi tanımlayın. 
• Temizlenecek alanı tanımlatın ve uygun renk koduna sahip ekipmanları kullanın. 
• Temizlik malzemelerini(kimyasallarını) kullanırken üreticinin tavsiye ettiği miktarda 
ve aldığınız eğitimin gösterdiği şekilde işlem yapın. 
• Eğer sprey temizleyiciler kullanıyorsanız işlemden önce (veya dolumdan) temiz 
olduklarından emin olun. 
• Kimyasalları karıştırmayın. Sadece işverenin sağladığı ürünleri kullanın. 
• Çalışmanızı planlayın ve gerekli gördüğünüz durumlarda işinize engel olabileceğini 
düşündüğünüz eşyaları geçici olarak kaldırın. 
• Temizlediğiniz alanda uyarı levhaları kullanın. 
• Kullandığınız ekipmanları temiz ve uygun koşullar altında renk kodlarına göre 
saklayın. 
• KKE kullanılmasına dair sorularınız için risk yönetimi bölümünde yazılanları dikkate 
alın 
• Temizlik yaparken size öğretilen metotları takip edin. 
 
E. Giyim, takılar ve kişisel hijyen 
• Bol elbiseler makinelere takılabilir. Bu yüzden giyinilmesinden kaçınılmalıdır. Eğer 
dini, sıhhi veya başka bir nedenle takı takmanız gerektiğini düşünüyorsanız bu durumu 
amirinize danışınız. Uzun saçlar toka ile toplanmalıdır. 
• Kişisel hijyen temizlik görevlerinde önemli bir yere sahiptir. Lütfen kişisel 
temizliğinize dikkat edin. 
 
F. El gücü gerektiren işlerde güvenlik 
Taşıma, kaldırma, itme ve çekme gibi işler için eğitim verilmelidir. Bu tür el gücü 
gerektiren işleri yapmaya uygun bir durumda olmadığınızı düşünüyorsanız (hamilelik, 
sakatlık v.s) amirinizi haberdar ediniz.  
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4. EĞİTİM 

4.1 Giri ş 

Bütün temizlik görevlilerinin ve eğitmenlerinin yazılı bir eğitim kitabı olması 
önemlidir. Eğitim programı mutlaka temizlik işleri üzerine metotlar, temizlik ekipmanı 
kullanımı, enfeksiyon kontrolü, el gücü gerektiren işler, yangın, sağlık, güvenlik ve iş 
yeri keşif çalışmalarını içermelidir. Eğitim yeni ekip üyelerinin direk amir gözetimi 
olmaksızın çalışmaya başlamalarından önce bitirilmelidir. Yeterlilik seviyesinin 
durumuna bakılarak veya bunu belirten bir kural varsa, eğitim gerektiğinde yılsonunda 
veya iş sonunda tekrarlanabilir. Eğitim kalifiye bir eleman tarafından verilmelidir. 

4.2 Zorunlu eğitim elemanları 

A. Teknik eğitim 
Kullanılacak her aletin eğitimlerinin verildiğinden emin olmalısınız. Eğitim genel 
olarak 3 veya 4 hafta sürer ve tipik olarak 4 ana başlıktan oluşur: 
1-Giriş 
2-Uygulamalı anlatım 
3-Sınav 
4-İstenilen düzeye ulaşıncaya kadar performansın tekrar gözden geçirilmesi  
 
Eğitim normalde harici bir profesyonel tarafından veya harici profesyonel bir 
organizasyon tarafından akredite edilmiş yetkili çalışanlar tarafından verilir. Verilen 
eğitim metot tanımlamalarına uygun olmalı ve bu metotlar uygulamalı olarak 
gösterilmelidir. Ekipman kullanımı eğitimi kullanım kılavuzlarına uygun yapılmalıdır. 
 
Eğer yeni bir ürün veya metot kullanıma girmişse, eğitim bu yenilikler uygulanmaya 
konmadan önce verilmelidir. 
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B. Enfeksiyon kontrolü eğitimi  
Enfeksiyon kontrolü eğitimi bir enfeksiyon hemşiresi tarafından veya başka bir eğitimli 
kalifiye personel tarafından verilmelidir. Tercihen bu eğitimi veren kişinin hastaneyi, 
bölgeyi ve çalışma koşullarını bilen, tecrübe sahibi biri olması önerilir. Enfeksiyon 
kontrolü için gereken bilgiyi bölüm 2.2 den bulabilirsiniz. 
 
C. El gücü gerektiren işler eğitimi 
Bu eğitim kalifiye bir personel tarafından 
verilmelidir. Tercihen eğitimi veren kişinin 
yapılacak görevler ve koşular hakkında bilgi 
sahibi olması arzu edilir. 
Eğitim şu elemanları içermelidir:  
• El gücü gerektiren işlerin riskleri ve bu 
risklerin kontrolü; 
• El gücü gerektiren işler nasıl güvenli bir 
şekilde yapılır (ve teknikler üzerine eğitim) 
• Özel görevler için hususi eğitim. 
• Mekanik ekipmanlar kullanımı; 
• Uygulama. 
Böylece eğitimci öğrencinin nerelerde yanlış 
yaptığını görüp düzeltebilir.  
 
D. Yangın Eğitimi 
Hastane görevlilerinin yanı sıra temizlik işçileri de bu eğitimi almalıdır. 
 
E. Sağlık ve güvenlik eğitimi 
Daha önceki işler gibi bu eğitim de tercihen tecrübe ve önbilgi sahibi kalifiye bir 
personel tarafından verilmelidir.  
 

4.3 Eğitim tutanakları 

Her bir çalışanın eğitimciler tarafından imzalı bir eğitim dosyasının tutulması önemlidir. 
 

4.4 Örnek Eğitim Tutanağı 

(Lütfen sonraki sayfaya bakınız) 
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“Şirket Adı” TEMİZLİK HİZMETLERİ ŞİRKETİ EĞİTİM TUTANAĞI 
 
İSİM:                                                                
BAŞLANGIÇ TARİHİ: 

 2009 
Gerekli durumlarda sonraki dönem 

öncesi tekrar eğitim 2010 

Eğitim 
Eğitimci 

imza 
Öğrenci 
İmza 

Tarih 
Eğitimci 
İmza 

Öğrenci 
İmza 

Tarih Yorum 
Eğitimci 

imza 
Öğrenci 
İmza 

Tarih 

 
 
Görev yeri 
tanıtım turu 
 
 
Enfeksiyon 
Kontrolü 
 
 
Yangın 
 
 
Sağlık ve 
güvenlik 
 
 
El gücü 
gerektiren işler 
 
 
 
Toz kontrolü 
 
 
 
Nemli bezle toz 
alma 
(tek kova, tek 
solüsyon) 
 
 
Nemli Bezle toz 
alma (Klor 
tabanlı 
dezenfektan ile 
tek kova, tek 
solüsyon) 
 
 
 
Nemli bezle toz 
alma(çift kova, 
çift solüsyon. 
Alı şıldık bir 
temizlik ürünü 
ile) v.b 
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5. TEM İZL İK YÜKÜMLÜLÜKLER İNİN TANIMI 

5.1 Giri ş 

 
Bütün hastane yönetimleri, anlaşılır, yazılı, dağıtımı yapılmış bir temizlik 

sorumlulukları taslağının hazırlanmış olması sorumluluğu taşır. Bu taslak amacına 
uygunluğu yönünden düzenli olarak test edilmeli ve gözden geçirilmelidir. Örnek bir 
temizlik sorumluluğu taslağı bu bölümün ilerleyen kısımlarında sorumlulukları 
belirleme kılavuzu ile birlikte verilmiştir. 

 
5.1.1 Temizlik yükümlülüklerine sahip 3 servis grubu 

 
A. Tahsis edilmiş temizlik görevlileri 
Birçok hastanede temizlik hizmetleri tahsis edilmiş temizlik görevlileri tarafından 
yapılmaktadır. Bu görevliler hastanenin kendi görevlileri olabileceği gibi dışarıdan 
görevlendirilmiş bir temizlik firmasının elemanları da olabilir. 
 
B. Hemşireler, ambulans görevlileri ve bölüm çalışanları 
Bazı temizlik görevleri hemşireler, ambulans görevlileri, eczacılar, fizyoterapistler v.b 
gibi çalışan gruplarının da sorumluluk alanındadır.  
 
C. Hizmet ve bakım personeli 
Temizlik görevlerinin cüzi bir kısmı hizmet ve bakım personeli tarafından yapılır. Bu 
görevliler hastane tarafından sağlanabileceği gibi bir başka anlaşma uyarınca da 
bulunabilirler. 
 
5.1.2 Genel prensipler 

Bu kılavuz hangi temizlik hizmetinin hangi temizlik grubunun yapacağına yönelik 
bir öneri vermemektedir. Yapılacak temizliğin cinsine göre yukarıda belirtilen 3 gruptan 
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birisini seçmek hastane yönetiminin sorumluluğudur. İlgili faktörler tecrübe, bütçe 
ayırımı ve yöneticilerin veya sorumluların tercihleridir 
 

5.2 Temizlik yükümlülüklerini belirleme 

Hastane yönetiminin temizlik yükümlülüklerini geliştirme taslağı üzerine 
odaklanması tavsiye edilmektedir. Bu taslağı oluştururken yöneticiler ayrılan bütçe ve 
tecrübe gibi faktörleri göz önünde bulundurmalıdır. 
 
5.2.1 Temizlik yükümlülükleri grubu 

Sözü geçen taslağın geliştirilmesi için hastane yönetiminin bir grup oluşturması 
önerilir. Birçok hastane için bu temizlik grubu çatısı altındadır. Grubun rolü temizlik 
görevlerinin dağıtılması ve taslağın planlanmasıdır. 
 
 
 
5.2.2 Örnek grup üyeliği 

Bu grup finans ve personel kaynakları açısından önem arz eden kararlar alacaktır. 
Bu yüzden hastane idari yapısında bir yere ve üyeliğe sahip olmalıdır.  

Grubun aşağıdaki şahısları içermesi önerilir: 

• Danışman(karar verme veya kararların uygulanmasını sağlama sorumluluğu yoktur)   
• Enfeksiyon önlemleri ve kontrolü sorumlusu(EÖKS); 
• Yönetim tarafından belirlenen bir temizlik sorumlusu (EÖKS değil ise); 
• Hemşirelik sorumlusu (EÖKS değil ise); 
• Bina sorumlusu(EÖKS değil ise); 
• Temizlik müdürü; 
• İdari işler sorumlusu; 
• Enfeksiyon kontrol hemşiresi; 
• Bölüm müdürleri(gerektiğinde); 
 
5.2.3 Model referans koşuları 

Koşulların şöyle olması önerilir: 
 
• Bütün temizlik görevlerinin tanımlanması; 
• Bu görevlerin icrası için var olan ayarlamaların tanımlanması; 
• Temizlik açısından eksiklikleri bulunan, düşük performans gösterilen veya tutarsız 
performans görülen alanların belirlenmesi; 
• Eğer gerekiyorsa her bir temizlik işini bir gruba dağıtacak şekilde özgün bir 
yükümlülük taslağı oluşturulması ve güncel tutulması; 
• Bütün temizlik işleri için gereken kaynağın varlığından emin olunması; 
• Yükümlülük taslağının herkes tarafından anlaşılmış ve uygulanmakta olduğundan 
emin olunması; 
• Yükümlülük taslağının belirlenmiş zaman aralıklarında tekrar gözden geçirilmesi. 
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5.3 Temizlik yükümlülüklerinin belirlenmesi hususunda ilaveler  

 
5.3.1 Temizlik görevlerinin temizlik servisi ile hastabakıcı/hemşireler arasında 

standart bölümü 

7. bölüm hastabakıcılar ve özel temizlik servisi elemanları için metot 
tanımlamalarını 2 ye ayırmaktadır. 

5.3.2 Kaynaklardaki eksiklikler ile ba şa çıkma 

Hastane yönetiminin temizlik açısından eksiklikleri bulunan, düşük performans 
gösterilen veya tutarsız performans görülen alanları gözden geçirmesi muhtemeldir. Bu 
yetersizliklerin giderilmesi için doğal olarak kaynak aktarılmalıdır ve bu da kaynaklarda 
düşüşe sebep olur. Ancak ek kaynak aktarımı tartışmasının işlemlerin bu aşamasında bir 
gecikmeye sebep olmaması önemlidir. 

A. Kısmen daha küçük eksiklikler problemleriyle başa çıkma 

Birçok eksiklik, doğaları gereği, küçük olmaktadır. Örneğin, hastabakıcılar 
derinlemesine temizliğin özel servis elemanları tarafından yapılacağı düşüncesi ile 
yüzeysel temizlik yapmaktadırlar veya gruplar temizlik servisinin alkol pompalarının 
rutin temizliği yükümlülüğünü tam yerine getirmediklerini düşünebilirler. 

Böyle durumlarda, ek 
kaynakların sağlanmasını 
beklerken zamanın akmasına ve 
işlerin duraksamasına izin 
vermek hata olur. Bunun yerine 
eksiklik görülen kısmı geçici 
olarak başka bir servis grubuna 
devretmek akıllıca olur. Ancak 
bu “geçici zaman” belirlenmiş 
bir zaman aralığı olmalıdır. 

Bazı durumlarda ise, 
eksiklik aslında ek kaynak 
aktarıma gerek duyulmadan da 
hizmet verimliliği artırılarak ve 
rutin hizmetlerde bazı 
değişikli ğe gidilerek de 
çözülebilir. Eleman alımı 
durumlarında ise bu kurallara 
uygun bir şekilde yapılmalıdır. 

 

 



SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİCİLERİ VE ÇALIŞANLARI İÇİN TEMİZLİK REHBERİ © HAZİRAN 2009 23

B. Büyük ölçekteki eksiklikler ile başa çıkma 
 

Bazen, hastaneler büyük ölçekli eksiklikler yaşayabilirler. Yatak çevresinin 
temizliği ve yatak iskeletlerinin rutin temizliği buna örnek olarak gösterilebilir. Bu gibi 
durumlarda, düzeltmelerdeki gecikmeyi önlemek için kaynak aktarımı prensibine 
özellikle bağlı kalınmalıdır. Eksiklik görünen yer geçici olarak başka bir servis grubuna 
devredilmelidir. Küçük ölçekteki eksikliklerin aksine bu sefer maddi bir kaynak 
aktarma durumu söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda, eğer görev aktarımı 
kendilerine yapılmışsa, temizlik şirketi bu geçici durum öncesinde bir finansal anlaşma 
yapmaya karar verebilir. Bu anlaşma sürecinin iyileştirme veya düzeltme işlemlerinde 
bir gecikmeye sebep olmasına izin verilmemelidir. 

5.3.3 Temizlik yükümlülükleri tasla ğının kullanılması 

Aşağıdaki örnek yükümlülük taslağı, Ulusal Temizlik Servisindeki(NHS) Ulusal 
Temizlik Yönergeleri –Nisan 2007 kılavuzluğunda hazırlanmıştır. Başlangıç olarak, 
görevler, alakalı çalışan gruplarına bölüştürülmelidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİCİLERİ VE ÇALIŞANLARI İÇİN TEMİZLİK REHBERİ © HAZİRAN 2009 24

KISIM A-  49 ANA GÖREV 
 

Temizlik görevi 
 

Sorumlu çalışan grubu 
 

Yorumlar 
 

Klozetler 
 
Banyo dolapları 
 
Tartılar 
 
Serum askıları 
 
Tıbbi ekipman 
(hastaya bağlı 
olmayan infüzyon 
pompaları) 
 
Tıbbi ekipman 
(hastaya bağlı olan 
infüzyon pompaları) 
 
Hasta lavaboları 
 
Tıbbi gaz ekipmanları 
 
Hasta vantilatörleri 
 
Yatak başı jel alkol 
konteynırı 
 
Hasta durum panosu, 
dosya gözü 
 
İlaç arabası 
 
Hasta kişisel eşyaları 
 
Çamaşır arabası 
 
Elektrik düğmeleri, 
prizler, internet 
girişleri 
 
Duvarlar 
 
Tavanlar 
 
Kapılar 
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İç aynalar ve camlar 
 
Dış camlar veya 
kaplamalar 
 
TV 
 
Kaloriferler 
 
Vantilatör ızgaraları 
 
Cilalı zemin 
 
Kaydırmazlı zemin 
 
Yumuşak zemin 
 
Haşere kontrol 
cihazları 
 
Elektrikli aletler 
 
Temizlik ekipmanları 
 
Alçak yüzeyler 
 
Yüksek yüzeyler 
 
Sandalyeler 
 
Yataklar 
 
Dolaplar 
 
Masalar 
 
Sabunluklar 
 
Jel alkol pompaları 
 
Çöp kutuları 
 
Perde ve güneşlikler 
 
Bulaşık makineleri 
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Buzdolapları ve derin 
dondurucular 
 
Buz makineleri ve su 
kaynatıcılar 
 
Mutfak buzdolapları 
 
Mikrodalgalar 
 
Duşlar 
 
Tuvaletler ve 
pisuarlar 
 
Kâğıt havluluklar 
 
Küvetler 
 
Banyolar 
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KISIM B-  “Brambles” UN İTESİ İÇİN EK ELEMANLAR 
 

Temizlik görevi 
 

Sorumlu çalışan grubu 
 

Yorumlar 
 

Gıda rejenerasyon 
üniteleri 
 
Büyük bitkiler, 
saksılar 
 
Raflar ve masalar  
 
Kâğıt tutucular 
 
Bekleme salonlarında 
çocuklar için bulunan 
büyük ekipmanlar 
 
Bulaşık makineleri 
 
Su soğutucu ve 
ısıtıcılar 
 
Servis ve çatal bıçak 
takımları 
 
Tabaklar 
 
Süt buzdolapları 
 
Mutfak buzdolapları 
 
İlaç buzdolapları 
 
Ketıllar 
 
Buz makineleri 
 
Tost makineleri 
 
Mikrodalga Pişiriciler 
 
Konvansiyonel 
pişiriciler, fırınlar ve 
ızgaralar 
 
 
Buzdolapları ve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİCİLERİ VE ÇALIŞANLARI İÇİN TEMİZLİK REHBERİ © HAZİRAN 2009 28

dondurucular 
 
İçecek arabaları 

 
İzolasyon arabaları 
 
 
Yumuşatıcılar 
 
Kirli tava yıkayıcılar 
 
Geri dönüşüm kutuları 
 
Haşere kontrol 
cihazları 
 
Duvara monteli 
askılar 
 
Sabunluklar 
 
Elektrikli ısıtıcılar 
 
Masa aksesuarları 
 
Projektörler 
 
Sunum tahtaları 
 
TV ekipmanları 
 
Yangın söndürme 
fıskiyeleri 
 
OHP ekranlar 
 
Fotokopi cihazları 
 
Yatak yanı eğlence 
sistemleri(radyo v.s) 
 
Faks makineleri 
 
Yazıcılar 
Bilgisayarlar, 
monitörler, klavyeler 
Vs. gibi yatak başında 
bulunmayan 
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ekipmanlar 
 
Kırık çıkık tahtaları 
 
Tarayıcılar 
 
Yüksek tuvalet 
oturakları 
 
İdrar kapları 
 
Lazımlıklar 
 
Yatak lazımlıkları 
Kateter askıları 
 
Vantilatör ekipmanları 
 
Taşınabilir aerosol 
spreyler 
 
Ortam 
nemlendiriciler/hava 
yumuşatıcılar 
 
Sabit oksijen emme 
ekipmanları 
 
Taşınabilir oksijen 
emme ekipmanları 
 
Kriz arabaları 
 
Sabitleyici kemerler 
 
Dolap askıları 
 
Basınç düşürme 
yatakları 
 
Oksijen probları 
 
Yastıklar 
 
Tekerlekli sandalyeler 
 
Beşikler 
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Bebe yastıkları 
 
Tansiyon aletleri 
 
Neşter ve keskin alet 
arabaları 
 
Not arabaları 
 
Çay arabaları 
 
Çamaşır arabaları 
 
Döşekler 
 
Elbise arabaları 
 
Kan gaz ekipmanları 
 
Kalp ritmi izleme 
monitörleri 
 
Pompalar /şırıngalar 
 
Diğer ekipman 
askıları 
Duş başlıkları 
 
Musluklar ve küvetler 
 
Vücut sıvıları 
döküntüleri 
 
Ve Diğerleri… 
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6. GÖREV PLANLAMA 

6.1 Giri ş 

Bu kısım hastane temizliği planlaması ve öngörüsü hakkında ve bir temizlik 
servisinin nasıl yöneltileceğine, çalışma planlamasının nasıl hazırlanacağına ve gözden 
geçirileceğine dair kılavuz bilgiler içermektedir. Son olarak da bu kısım beklenmedik 
olaylara karşı nasıl hazırlıklı olunacağını göstermektedir. 

6.2 Temel prensipler 

6.2.1 Çalışma takvimlerinin anlaşılırlı ğı 

Temizlik ile alakalı bütün görevler net olarak tanımlanmış ve görev 
tanımlamalarına ve üzerinde mutabık kalınmış çalışma takvimlerine isabetli bir şekilde 
yansıtılmış olmalıdır.Görev takvimleri mümkün mertebe tam ve detaylı olmalıdır. 
Hangi görevin kim tarafından, nerede ve ne kadar süre yapılacağı belirtilmelidir. Görev 
takvimleri aşağıda gösterildiği üzere ilgili kişiler ile birlikte belirlenmeli ve ilgi çalışma 
alanları ile alakalı olarak hazırlanmalıdır. 

6.2.2 Kaynak 

Temizlik servisinin kaynaklarının olabilecek en iyi seviyede olması hastaneler 
için öncelik taşımaktadır. Hiçbir hastane istenen ortamın sağlanabilmesi için temizlik 
servisine yeterinden fazla kaynak aktarmayı kaldıramaz. Temizlik görevlilerine ve aynı 
zamanda ilgili müdürlere görevlerini yapabilmeleri için yeterli zaman da tanınmalıdır. 
Kaynak planlaması gerçekçi olunarak ele alınmalıdır. 



SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİCİLERİ VE ÇALIŞANLARI İÇİN TEMİZLİK REHBERİ © HAZİRAN 2009 32

Şu açıkça anlaşılmalıdır ki, istenilen görevler, iş planlaması sürecinin bir parçası 
olarak, temizlik servisinin kaynak ihtiyacında değişikliklere neden olabilir. Mesela, 
enfeksiyon yayılımı durumunda ek kaynağa ihtiyaç duyulacaktır. Bu tür olaylar aslında 
önceden kestirilemez ama bütçe planlaması yaparken böyle durumların da 
yaşanabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir.  

6.3 Temizlik servisinin yönetimi 

Temizlik servisinin mali sorumluluk konusunda kesin çizgilere sahip olmasının 
yanı sıra servisin hastane yönetiminden gerekli öncelik ve önemi görmesi da son derece 
önemlidir. Temizlik servisinin kesin yönetim seviyesini belirlemek hastane yönetiminin 
sorumluluğundadır. 

Belli başlı bazı hastane şartlarından ve öngörü metotlarından kaynaklanan bazı 
değişiklikler olabilir.  

6.3.1 Yönetim yapısı 

Bir hastanede bütün temizlik servislerinden sorumlu bir müdür olmalıdır. Bu 
müdür başka bir üst düzey müdür üzerinden de sorumluluk taşıyabilir. Büyük 
hastanelerde sözü geçen müdürler temizliğin yönetimsel konularından veya temizlik 
servisinin bölgesel kısımlarından sorumlu olabilir. Daha küçük hastanelerde ise bu 
müdür diğer servislerden de sorumlu olabilir. Her hal ve şart altında temizlikten 
sorumlu bir müdür bulunmalıdır. 

Temizlik servisinin dışarıdan alındığı durumlarda ise bu müdür direk olarak 
servisi yönetmekten ziyade daha çok servisin müşterisi rolünde görev alabilir. 

6.3.2 Müdürler 

Temizlik müdürü görev ve yetkilerinin altından kalkabilecek ufka ve sorumluluğa 
sahip birisi olmalıdır. Bu müdür hastanede çalışan diğer şefler veya sorumlu müdürlerle 
de sıkı ilişkiler içerisinde olabilmelidir. Ayrıca yönetimde temizlikten sorumlu üye ile 
de dirsek temasında olmalı ve yönetime çeyrek yıllık faaliyet raporları sunmalıdır. 

6.3.3 Gözlemciler  

Temizlik yönetimi, personelin eğitimi, servisin sağlanması ve verimliliği 
hususlarında fikir verebilecek danışman veya gözlemciler ile desteklenmelidir. Bu 
şahısların sayısı sınırlı olmamakla beraber, çalışma sahası sayısına cevap verecek 
mevcudiyetten de az olmamalıdır. Bu gözlemciler çalışma sahalarında haftalık teftişler 
gerçekleştirecek ve temizlik, servis durumu ve temizlik servisinden yararlananların 
görüş, öneri ve yorumları hususlarında gözlemlerde bulunacaktır.  

6.3.4 Bütçe yükümlülükleri 

Temizlik müdürü doğal olarak bütçeden sorumlu olacaktır. Malzemenin temizlik 
firması tarafından temin edilmediği şartname sözleşmelerde böyle olmalıdır. 
Malzemenin Temizlik firması tarafından temin edilmesinde ise önceden gerekli 
malzeme ve kaynaklar iyi planlanmalıdır. 
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6.4 Çalışma takvimi hazırlama ve uygulamaya koyma 

Her çalışma sahası 4.kısımda belirtildiği üzere belli çalışma takımlarına 
dağıtılmalıdır. Her çalışma sahasına bir risk katsayı verilmelidir. Hangi bölümlerin ne 
tür riskler taşıdığı önceki bölümlerde belirtilmiştir. Çalışma takvimi bu bilgilerden yola 
çıkılarak, çalışma sahasının yoğunluğu ve temel çalışma takvimi oluşturma prensipleri 
göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. 

Tek bir yaklaşım bütün hastanelerin ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalabilir. Bu 
durum hastanenin temizlik kaynaklarını bölüştürmesinde başarısızlıklara yol açacağı 
gibi kıdemli hemşirelere ve sorumlu müdirelere olanak sunulmasında da sorunlara yol 
açabilir. 

6.4.1 Temizlik i şçileri için çalışma takvimi  

Aşağıdaki durumlar için farklı takvimler gerekmektedir: 
(i) Temizlik işçileri tarafından yapılan görevler 
(ii)  Hastabakıcılar tarafından yapılan görevler 
 

Bu çalışma takviminin aynı zamanda bir çalışma yönergesi olarak 
kullanılabilmesi sağladığı gibi aynı zamanda normal çalışma sahalarında uzakta çalışan 
görevliler için de gayet 
kullanışlı olmaktadır. Bu 
çalışma takvimi yukarıda 
bahsedilen durumlar dikkate 
alınarak temizlik müdürü 
tarafından hazırlanmalıdır. 
Bu takvimler de daha sonra 
sorumlu müdirelerin ve 
bölüm başkanlarının 
onaylarına sunulmalıdır. 
Bütçenin yeterli olmadığı 
için takvimde anlaşma 
sağlanamadığı durumlarda 
temizlikten sorumlu 
yöneticisi müdahale etme 
gereği duyabilir. Anlaşmanın 
gerçekleşmesinden sonra 
çalışma takvimleri kontrol 
edilmiş dokumanlar olarak 
işlenmelidir. Bu dokuman 
temizlik müdürü, sorumlu 
müdire ve bölüm başkanı 
tarafından imzalanmalıdır. Ayrıca bu dokuman başlangıç ve bitiş tarihlerine sahip 
olmalı ve kayıp veya zayi ve süre dolumu durumları için 1 adet kopyası saklanmalıdır. 
Çalışma takvimi çalışma sahasının kolayca görülebilecek bir yerine asılmalıdır. Çalışma 
takvimleri her altı ayda bir veya takvimde bir yanlışlık olduğunu gösteren durumların 
baş göstermesi hallerinde daha kısa zaman dilimleri içerisinde tekrar gözden 
geçirilmelidir. 
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6.4.2 Örnek Çalışma takvimi 

Çalışma takvimi-Hastane koğuşu (yatak sayısı) 
İş yönergeleri: Pazartesi’den Cuma’ya 07.30-15.30 arası temizlik 
 
Başlangıç tarihi: 09 Haziran 2009 
Sürüm durumu: 2.gözden geçirme 
Onaylayanlar: (imza)Temizlik müdürü (imza) Sorumlu Müdire 
 
Günlük görevler: 
07.30 – 08.00 
• Başlangıç ile birlikte sorumlu hemşireye rapor verilmesi 
• Temizlik dosyalarının kontrol edilmesi, Metot tanımlamaları dosyasına bakılması  
• Tabakların, çatal bıçakların yıkanıp kurulanması ve dizilmesi 
• Koğuş, yemekhane çalışma yüzeylerinin temizlenmesi, mikrodalgaların ve 
lavaboların temizliği ve yerlerin paspaslanması 
 
08.00 – 08.40 
• El sabunlarının, kâğıt havluların, tuvalet kâğıtlarının ve jel alkol kaplarının 
tazelenmesi  
• Banyo ve duşların kontrolü, dikey ve yatay yüzeylerin toz alımı iç camların ve 
aynaların temizliği ve gerekliyse yerlerin paspaslanması  
• Bütün tuvaletlerin temizlenmesi: tuvalet ve pisuarlar, yatay ve dikey zeminlerin toz 
alımı, iç ve dış aynaların temizlenmesi, yerlerin paspaslanması 
 
08.40 – 10.00 
• Kahvaltı sonrası atıştırmalar için tabakların ve çatal bıçakların yıkanması ve 
dizilmesi 
• Yatakhanelerin temizliğine başlanması, hemşire deskinin temizlenmesi, dolu çöplerin 
boşaltılması ve torba geçirilmesi, dikey ve yatay yüzeylerin toz alımı, yatak başı 
lambalarının, koltuk ve sandalyelerin, iç ve dış ayna ve camların, lavaboların 
temizlenmesi, sabunlukların, kâğıt havluların, tuvalet kâğıtlarının yenilenmesi, yerlerin 
paspaslanması. Temizlik rotasının belirlenmesi ve eğer gerekliyse birtakım eşyaların 
kaldırılması. 

10.00 – 10.15 
• Mola 
 
10.15 – 12.00 
• Öğlen yemeği için çatal bıçak ve tabakların yıkanması ve dizilmesi 
• Yatakhanelerin, hemşire desklerinin yukarıda belirtildiği gibi temizlenmesine devam 
edilmesi 
 
12.00 – 12.30 
• Öğlen yemeği 
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12.30 – 13.30 
• Çöp kutularının bütün alanlarda boşaltılması ve poşet geçirilmesi 
• Duşların temizlenmesi, yerlerin paspaslanması, iç ve dış ayna ve camların, 
lavaboların temizlenmesi, sabunlukların, kâğıt havluların, tuvalet kâğıtlarının 
yenilenmesi, yerlerin paspaslanması  
• Temizlenmiş tuvaletlerin kontrolü 
 
13.30 – 14.30 
• Hemşirelere hemşire gözetimindeki odalarda temizliğe başlamada yeni yönergeler 
olup olmadığını danışma  
• 3 tek odanın temizlenmesi Duşların temizlenmesi, yerlerin paspaslanması, iç ve dış 
ayna ve camların, lavaboların temizlenmesi, sabunlukların, kâğıt havluların, tuvalet 
kâğıtlarının yenilenmesi, yerlerin paspaslanması, temizlik rotasının planlanması 
 
14.30 – 15.15 
• Haftalık temizlik görevlerinin yerine getirilmesi (6.6 ya bakınız) 
 
15.15 – 15.30 
• Dosya dolabını düzenle, görevler listesini doldur. 
• 15.30 itibariyle çıkış için hemşireye rapor ver. 
 
6.4.3 Departman çalışanları için temizlik takvimi 

Bu takvim sorumlu müdireler tarafından kıdemli hemşirelerle görüş alışverişi yapılarak 
hazırlanmalıdır. Prosedür 6.4.1 de gösterildiği gibi yapılmalıdır. 
 
Diğer sayfada bir örnek bulunmaktadır. 
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Temizlik Görevlileri temizlik takvimi – Günlük 
 

Eşya/Bölge 
 

Çalışma şekli 
 

Sıklık/aralık 
 

 
Klozetler 
 
 
 
Medikal ekipmanlar 
(termometre, pompa 
vs.) 
 
Yatak başı oksijen 
üniteleri 
 
 
 
Giyinme odaları 
 
 
Yataklar-Çarşaf ve 
pike takımları 
 
TV 
 
 
Sabunluklar 
 
 
Tuvalet ve banyolar 
 
 
İlaç arabası, ilaç 
dolabı 
 
 
İlaç buzdolabı 
 
Hasta mutfağı 
 
 

Her bir hasta kullanımından sonra 
temizleyin ve temizlenmiştir 
levhası yerleştirin 
 
Her kullanımdan önce yüzeysel 
temizlenmesi 
 
 
Her bir hasta kullanımından sonra 
temizleyin ve kontrol edin 
 
Her bir hasta kullanımından sonra 
temizleyin 
 
Bütün pike elemanlarının 
değiştirilmesi 
 
Her bir kullanım sonrası 
kulaklıkların temizlenmesi 
 
Belirli aralıklarda yenilenmesi 
 
Havlu ve sabunların tam 
olduğunun kontrolü 
 
Temizlik ve içeriğin kontrolü 
 
 
Isı kontrolü (2-8 derece) 
 
Gıda tarihlerinin kontrolü, dolap ısı 
kontrolü 

Kullanım sonrası 
 
 
 
 
Kullanım sonrası 
 
 
 
Kullanım sonrası 
 
 
 
Kullanım sonrası 
 
 
Kullanım sonrası 
 
 
Kullanım sonrası 
 
 
Günlük 
 
 
Günlük 
 
 
Günlük 
 
 
Günlük 
 
Günlük 

 
UNUTMAYINIZ K İ TEMİZLİK HERKESİN GÖREVİDİR. 
 
6.4.4 Periyodik çalışma programlanması 

Bazı görevler haftada birden daha uzun aralıklarla ancak sabit bir performans ile 
iki haftada bir, ayda, altı ayda hatta yılda bir gerçekleştirilebilir. Örnek olarak, halı 
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yıkama, perde değişimi, zemin soyma ve parlatma ve cam temizliği gösterilebilir. Bu tür 
işlerin planlanması her yıl önceden yapılmalıdır. Örneğin perde değişimi ayda 1 olarak 
planlanabilirken fizik tedavi salonlarının halılarının yıkanması 6 ayda bir olarak 
programlanabilir. 

Periyodik çalışma programlanması şu durumlar için yararlıdır: 
• Temizlik görevlilerinin temizlik yapılacak sahalarda çalışan personeli önceden 
uyarmasına sağlar 
• Herhangi bir görevin gözden kaçmasını veya atlanmasını engeller. 
• Programlanmış görevin herkes tarafından yapıldığına dair bir tablo oluşmasını sağlar. 
• Temizlik müdürünün ve gözlemcinin yapılacak görevlere işçi dağılımını önceden 
planlamasını sağlar. 
 

Periyodik çalışma programı değişen şartlar ve beklenmedik durumlara göre 
kolayca değiştirilebilir esneklikte olmalıdır. Bu programlamayı yapabilmek için 
piyasada bulunan bilgisayar programlarının kullanılması veya basitçe bir tablo 
oluşturulması iş yapıldığı sürece fark yaratmamaktadır. 

6.5 Beklenmedik olaylara yönelik planlama 

6.5.1 Kaynak 

Kolayca anlaşılabilir ki, değişen şartlar kaynaklara olan ihtiyaçlarda da değişiklik 
yaratabilmektedir. 

6.5.2 Ek işçi alımı ihtiyacının belirlenmesi 

Temizlik servisinin ek temizlik hizmetleri taleplerinden hemen haberdar edilmesi 
önemlidir. Boş yere ayrılan çalışma zamanları ve personel artırımı genellikle 
koordinesiz ve değişik çalışanlar tarafından ayrı ayrı belirtilen yönergeler yüzünden 
olmaktadır. Temizlik müdürü süregelen önemli olaylar ile ilgili hemen harekete geçmeli 
(örneğin enfeksiyon yayılımı) ve toplantılar düzenlemelidir. Ayrıca ek hizmet 
saatlerinin maliyeti konusunda güncel verilere sahip olmalıdır ve bu verileri yönetim ile 
paylaşmalıdır. Ek işçi temini aşağıdaki önlemler alınarak yapılmalıdır. 

A. Çalışma takvimindeki değişiklikler 
Çalışma takvimi verilen zaman içinde esnek olarak uygulanabilecek görevler 
içerecektir. Eğer iyi bir planlama yapılırsa verilen zaman içerisinde aslında 
planlanmamış işler de halledilebilir. Buna ek olarak ani ve beklenmedik eleman 
aktarımı ve alımı gerektiren durumlarla sonraya ertelenebilecek veya askıya 
alınabilecek bu tür esnek görevler yerine ilgilenilebilir. Temizlik sahasında çalışan diğer 
görevliler takvimden haberdar edilmelidir. 
 
B. Fazla mesai 
Eğer talepler var olan zaman dilimleri içerisine sığdırılamıyorsa müdür elemanlarda 
fazla mesaiye kalmalarını isteyebilir. Hastaneler genelde bu tür durumlar için özel 
temizlik şirketlerini tercih etmektedirler. Çok acil durumlarda temizlik müdürü rutin 
temizlik işlemlerini sorumlu personel şefleri ve müdürleriyle konuşarak iptal edip 
öncelikli acil konulara yönelebilir. 
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7. TEKN İK METOT TANIMLAMALARI 

Bu kısım bir takım teknik metot tanımlamalarını içermektedir. Bu metotlar 
temizlik işlemlerinin nasıl verimli ve tam bir şekilde gerçekleştirileceği hususunda 
kılavuzluk yapmaktadır ve ürün ve teçhizat üreticilerine danışılarak hazırlanmıştır. 

Sağlık hizmetleri temizlik teknolojileri her geçen gün hastanelerin değişen 
ihtiyaçlarına göre gelişmektedir. Bu kılavuz son gelişmeler takip edilerek belirli 
aralıklarla gözden geçirilmektedir. Bu kısımda yer alan bilgiler eleman eğitimi ve 
çalışma planlamasında kullanılabilir mahiyettedir. Hastanenin temizlik 
tanımlamaları temizlik personeli tarafından danışmaya açık olmalıdır.  

NOT: Teknik metot tanımlamalarının sınırlamaları 
Metot tanımlamaları her ne kadar genel teknikler üzerine pratik uygulamalar 

içerse de “her tür” temizlik malzemesinin veya teçhizatın kullanılmasını ve “her yerin” 
temizlenmesine dair bilgi içermemektedir. Her türlü durumda hastanenin veya özel 
temizlik şirketlerinin birincil dayanağı alet ve ürünlerin kullanım kılavuzları olmalıdır. 

7.1 Metot tanımlamaları-temizlik personeli tarafında yapılan görevler  

Bu kısım temizlik personelinin yaptığı görevler hakkında metot tanımlamaları 
içermektedir. Burada anlatılan bilgiler referanstır. Hastaneler tarafından kimin hangi 
görev için uygun olduğu kararının verilmesinde kullanılamayabilir. 

Metot tanımlamaları aşağıdaki başlıklarda toplanmıştır: 
7.1.1 Zemin temizliği 
7.1.2 Genel temizlik 
7.1.3 Mikrofiber bezlerle temizlik 
7.1.4 Yemekhane ve kafeterya temizliği 
7.1.5 Banyo temizliği 
7.1.6 Hijyenik tuvalet temizliği 
7.1.7 Basınçlı buhar ile temizlik 
7.1.8 Özel temizlik görevleri 
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7.1.1 Zemin temizliği 

A. Toz kontrolü 
B. Islak paspaslama(tek kova, tek solüsyon) – 
alışıldık bir temizlik ürünü kullanılarak 
C. Islak paspaslama(tek kova, tek solüsyon) –
Klor tabanlı dezenfektan kullanılarak 
D. Islak paspaslama(2 kova, 2 solüsyon) – 
alışıldık bir temizlik ürünü kullanılarak  
E. Islak paspaslama(2 kova, 2 solüsyon) – Klor 
tabanlı dezenfektan kullanılarak 
F.  Leke paspaslama– alışıldık bir temizlik 
ürünü kullanılarak 
G. Leke paspaslama– Klor tabanlı dezenfektan 
kullanılarak 
H. Yassı paspaslarla temizlik – alışıldık bir 
temizlik ürünü kullanılarak 
İ. Yassı paspaslarla temizlik – Klor tabanlı 
dezenfektan kullanılarak 
J. Spreyli temizlik-yüksek hızlı dönerli makine 
kullanarak 
K. Ultra yüksek hızlı parlatma ve cilalama 
L. Yüksek hızlı döner makine kullanarak zemin 
ovalama  
M. Yüksek hızlı kurutucu döner makine kullanarak zemin ovalama  
N. Zemin soyma 
O. Yer cilaları ve koruyucularının uygulanması 
P. Leke çıkarmak 
Q. Sakız çıkarmak 
R. Vakumlu temizlik 
S. Nem kurutma ve su çıkarma 
T. Halı/kilim temizliği 
 
Görev: 
TOZ KONTROLÜ 
Gerekli ekipman ve materyaller: 
• Renk kodlu süpürge ve faraş 
• Renk kodlu uzun saplı toz alma aleti 
• Renk kodlu toz alma başlığı 
• Renk kodlu eldivenler 
• Renk kodlu kazıyıcı 
• Temizlik arabası 
• Kirli torbası 
• Uyarı işaretleri 
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Metot: 
1. Ellerinizi yıkayın ve eldivenlerinizi takın 
2. Uyarı işaretlerini yerleştirin 
3. Toz alma başlığını yerleştirin. 
4. Temizlenecek sahadaki büyük eşyaları kaldırın. 
Örneğin: Abur cubur makinesi, kahve makinesi v.s 
5. Kazıyıcıyı kullanırken nazik olun. Sakız 
yapışmaları gibi lekeleri kazırken yarı dairesel ve nazik 
hareketlerle lekeyi çıkarın. Zemine zarar vermemeye 
gayret edin. 
6. Toz alırken kapıdan en uzak noktadan başlayın ve 
kapıda bitirin. Uzun bir koridoru temizlerken bölüm 
bölüm ilerleyin.(5-10 m) 
7. Zemin temizlerken yassı toz alma başlığının 
köşelerini kullanarak önce köşeleri temizleyin. 
Ardından geriye doğru sekiz çizerek ve başlığın 
yerden temasını kesmeden temizlemeye başlayın. 
8. Toz alma başlığı kirlenince ya değiştirin ya da 
temizleyin. Tek kullanımlık bezler ve başlıkları atık 
kutularına, yıkanabilir olanları ise kirli torbasına atın. 
9. Kalan parçacıkları temizlemek için süpürge ve faraş 
kullanın. 
10. İşiniz bitince ekipmanı ait olduğu güvenli 
depoya renk kodlamasına göre kaldırın. 
11. Eldivenlerini çıkarın ve ellerinizi yıkayın. 
 
Görev: 
NEML İ PASPASLAMA (TEK KOVA, TEK SOLÜSYON) ALI ŞILDIK B İR 
TEMZ İLİK ÜRÜNÜ KULLANARAK  
 
Gerekli ekipman ve materyaller: 
• Renk kodlu paspas ve sıkma kovası 
• Renk kodlu paspas sopası 
• Renk kodlu paspas başlığı 
• Renk kodlu eldiven 
• Temizlik arabası 
• Kirli torbası 
• Uyarı işaretleri 
• Genel amaçlı deterjan veya diğer zemin temizleme deterjanları 
 
Metot: 
1. Ellerinizi yıkayın ve eldivenlerinizi takın 
2. Uyarı işaretlerini yerleştirin 
3. Zeminin tozunu alın veya vakumlu temizlik yaparak temizleyin.(ilgili metotlara 
uyarak) 
4. Üretici talimatlarına katiyen uyarak kovanın içine temizlik deterjanını katarak 
solüsyon hazırlayınız. Kullandığınız deterjan işvereninizin size sağladığı olmalıdır. 
5. Paspas başlığını yerleştirin. 
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6. Paspası solüsyona daldırın ve sıkın. 
7. Zeminin 1-2 metrekarelik kısmını paspaslayın. 
8. Zemin köşelerini paspasınızın köşelerini kullanarak 
temizleyin. Sonra geriye doğru sekiz çizerek zemini 
paspaslayın. İşiniz bittiğinde zemin nispeten kuru bir hal 
almış olmalıdır. 
9. Diğer kısma geçin ve işlemi tekrarlayın. 
10. Başlık pislenince daha önce belirtilen şekilde yenileyin. 
11. İşiniz bitince ekipmanı ait olduğu güvenli depoya renk 
kodlamasına göre kaldırın. 
12. Eldivenlerini çıkarın ve ellerinizi yıkayın. 
 
Görev: 
NEML İ PASPASLAMA (TEK KOVA, TEK SOLÜSYON) KLOR TABANLI B İR 
TEMZ İLİK ÜRÜNÜ KULLANARAK  
 
Gerekli ekipman ve materyaller: 
• Renk kodlu paspas ve sıkma kovası 
• Renk kodlu paspas sopası 
• Renk kodlu paspas başlığı 
• Renk kodlu KİMYASAL ETK İYE DAYANIKLI eldiven 
• Temizlik arabası 
• Kirli torbası 
• Uyarı işaretleri 
• KLOR TABANLI TEMZ İLİK ÜRÜNÜ 
• Ürün hazırlama konteynırı 
 
Metot 
1. Ellerinizi yıkayın ve eldivenlerinizi takın 
2. Uyarı işaretlerini yerleştirin 
3. Zeminin tozunu alın veya vakumlu temizlik yaparak 
temizleyin.(ilgili metotlara uyarak) 
4. Klor tabanlı solüsyonu hazırlarken ortamın 
havalandırmasının tam olduğundan pencereyi açarak veya 
pencere yoksa kapıyı açık bırakarak emin olun. Solüsyonu 
direk olarak kovanın içinde değil SOĞUK SU kullanarak 
ayrı bir ürün hazırlama konteynırında hazırlayıp dikkatlice 
kovaya boşaltınız. 
5. Paspas başlığını yerleştirin. 
6. Paspası solüsyona daldırın ve sıkın. 
7. Zeminin 1-2 metrekarelik kısmını paspaslayın. 
8. Zemin köşelerini paspasınızın köşelerini kullanarak temizleyin. Sonra geriye doğru 
sekiz çizerek zemini paspaslayın. İşiniz bittiğinde zemin nispeten kuru bir hal almış 
olmalıdır. 
9. Diğer kısma geçin ve işlemi tekrarlayın. 
10. Başlık pislenince daha önce belirtilen şekilde yenileyin. 
11. İşiniz bitince ekipmanı ait olduğu güvenli depoya renk kodlamasına göre kaldırın. 
12. Eldivenlerini çıkarın ve ellerinizi yıkayın. 
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Görev: 
NEML İ PASPASLAMA (2 KOVA, 2 SOLÜSYON) ALI ŞILDIK B İR TEMZ İLİK 
ÜRÜNÜ KULLANARAK  
 
Gerekli ekipman ve materyaller: 
• Renk kodlu çiftli paspas ve sıkma kovası 
• Renk kodlu paspas sopası 
• Renk kodlu paspas başlığı 
• Renk kodlu eldiven 
• Temizlik arabası 
• Kirli torbası 
• Uyarı işaretleri 
• Genel amaçlı deterjan veya diğer zemin temizleme deterjanları 
 
Metot: 
1. Ellerinizi yıkayın ve eldivenlerinizi 
takın 
2. Uyarı işaretlerini yerleştirin 
3. Zeminin tozunu alın veya vakumlu 
temizlik yaparak temizleyin.(ilgili 
metotlara uyarak) 
4. Üretici talimatlarına katiyen uyarak 
kovanın içine temizlik deterjanını katarak 
solüsyon hazırlayınız. Kullandığınız 
deterjan işvereninizin size sağladığı 
olmalıdır. 
5. Diğer kovayı yarısına kadar su 
doldurunuz. 
6. Paspas başlığını yerleştirin. 
7. Paspası solüsyona daldırın ve sıkın. 
8. Zeminin 1-2 metrekarelik kısmını 
paspaslayın. 
9. Zemin köşelerini paspasınızın 
köşelerini kullanarak temizleyin. Sonra 
geriye doğru sekiz çizerek zemini paspaslayın. İşiniz bittiğinde zemin nispeten kuru bir 
hal almış olmalıdır. 
10. Temizlik işlemi sırasında başlık pislenince temiz su dolu kovaya daldırıp sıkmak 
suretiyle temizleyiniz. 
11. Diğer kısma geçin ve işlemi tekrarlayın. 
12. Başlık pislenince daha önce belirtilen şekilde yenileyin. 
13. İşiniz bitince ekipmanı ait olduğu güvenli depoya renk kodlamasına göre kaldırın. 
14. Eldivenlerini çıkarın ve ellerinizi yıkayın. 
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Görev: 
NEML İ PASPASLAMA (2 KOVA, 2 SOLÜSYON) KLOR TABANLI B İR 
TEMZ İLİK ÜRÜNÜ KULLANARAK  
 
Gerekli ekipman ve materyaller: 
• Renk kodlu çiftli paspas ve sıkma kovası 
• Renk kodlu paspas sopası 
• Renk kodlu paspas başlığı 
• Renk kodlu KİMYASAL ETK İYE DAYANIKLI eldiven 
• Temizlik arabası 
• Kirli torbası 
• Uyarı işaretleri 
• Genel amaçlı deterjan veya diğer zemin temizleme deterjanları 
 
Metot 
1. Ellerinizi yıkayın ve eldivenlerinizi 
takın 
2. Uyarı işaretlerini yerleştirin 
3. Zeminin tozunu alın veya vakumlu 
temizlik yaparak temizleyin.(ilgili 
metotlara uyarak) 
4. Klor tabanlı solüsyonu hazırlarken 
ortamın havalandırmasının tam 
olduğundan pencereyi açarak veya 
pencere yoksa kapıyı açık bırakarak 
emin olun. Solüsyonu direk olarak 
kovanın içinde değil SOĞUK SU 
kullanarak ayrı bir ürün hazırlama 
konteynırında hazırlayıp dikkatlice 
kovalardan birine boşaltınız  
5. Diğer kovayı yarısına kadar su 
doldurunuz. 
6. Paspas başlığını yerleştirin. 
7. Paspası solüsyona daldırın ve sıkın. 
8. Zeminin 1-2 metrekarelik kısmını paspaslayın. 
9. Zemin köşelerini paspasınızın köşelerini kullanarak temizleyin. Sonra geriye doğru 
sekiz çizerek zemini paspaslayın. İşiniz bittiğinde zemin nispeten kuru bir hal almış 
olmalıdır. 
10. Temizlik işlemi sırasında başlık pislenince temiz su dolu kovaya daldırıp sıkmak 
suretiyle temizleyiniz. 
11. Diğer kısma geçin ve işlemi tekrarlayın. 
12. Başlık pislenince daha önce belirtilen şekilde yenileyin. 
13. İşiniz bitince ekipmanı ait olduğu güvenli depoya renk kodlamasına göre kaldırın. 
14. Eldivenlerini çıkarın ve ellerinizi yıkayın. 
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Görev: 
LEKE PASPASLAMA - ALI ŞILDIK B İR TEMZ İLİK ÜRÜNÜ KULLANARAK  
 
Gerekli ekipman ve materyaller: 
• Renk kodlu paspas ve sıkma kovası 
• Renk kodlu paspas sopası 
• Renk kodlu paspas başlığı 
• Renk kodlu eldiven 
• Temizlik arabası 
• Kirli torbası 
• Uyarı işaretleri 
• Genel amaçlı deterjan veya diğer zemin temizleme deterjanları 
 
Metot: 
1. Ellerinizi yıkayın ve eldivenlerinizi takın 
2. Uyarı işaretlerini yerleştirin 
3. Zeminin tozunu alın veya vakumlu temizlik yaparak temizleyin.(ilgili metotlara 
uyarak) 
4. Üretici talimatlarına katiyen uyarak kovanın içine temizlik deterjanını katarak 
solüsyon hazırlayınız. Kullandığınız deterjan işvereninizin size sağladığı olmalıdır. 
5. Paspas başlığını yerleştirin. 
6. Paspası solüsyona daldırın ve sıkın. 
7. Zemini artık ve sıvı döküntülerinden temizlemek için paspaslayın ve zemini mümkün 
mertebe kuru bırakın. 
8. Temizlik işlemi sırasında başlık pislenince temiz su dolu kovaya daldırıp sıkmak 
suretiyle temizleyiniz. 
9. Diğer kısma geçin ve işlemi tekrarlayın. 
10. Başlık pislenince daha önce belirtilen şekilde yenileyin. 
11. İşiniz bitince ekipmanı ait olduğu güvenli depoya renk kodlamasına göre kaldırın. 
12. Eldivenlerini çıkarın ve ellerinizi yıkayın. 
 
 
Görev: 
LEKE PASPASLAMA – KLOR TABANLI B İR TEMZ İLİK ÜRÜNÜ 
KULLANARAK  
 
Gerekli ekipman ve materyaller: 
• Renk kodlu paspas ve sıkma kovası 
• Renk kodlu paspas sopası 
• Renk kodlu paspas başlığı 
• Renk kodlu KİMYASAL ETK İYE DAYANIKLI eldiven 
• Temizlik arabası 
• Kirli torbası 
• Uyarı işaretleri 
• KLOR TABANLI TEMZ İLİK ÜRÜNÜ 
• Ürün hazırlama konteynırı 
 



SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİCİLERİ VE ÇALIŞANLARI İÇİN TEMİZLİK REHBERİ © HAZİRAN 2009 45

Metot: 
1. Ellerinizi yıkayın ve eldivenlerinizi takın 
2. Uyarı işaretlerini yerleştirin 
3. Zeminin tozunu alın veya vakumlu 
temizlik yaparak temizleyin.(ilgili metotlara 
uyarak) 
4. Klor tabanlı solüsyonu hazırlarken 
ortamın havalandırmasının tam 
olduğundan pencereyi açarak veya pencere 
yoksa kapıyı açık bırakarak emin olun. 
Solüsyonu direk olarak kovanın içinde değil 
SOĞUK SU kullanarak ayrı bir ürün 
hazırlama konteynırında hazırlayıp 
dikkatlice kovaya boşaltınız. 
5. Paspas başlığını yerleştirin. 
6. Paspası solüsyona daldırın ve sıkın. 
7. Zemini artık ve sıvı döküntülerinden temizlemek için paspaslayın ve zemini mümkün 
mertebe kuru bırakın. 
8. Başlık pislenince daha önce belirtilen şekilde yenileyin. 
9. İşiniz bitince ekipmanı ait olduğu güvenli depoya renk kodlamasına göre kaldırın. 
10. Eldivenlerini çıkarın ve ellerinizi yıkayın. 
 
Görev: 
YASSI BAŞLIK İLE PASPASLAMA - ALI ŞILDIK B İR TEMZ İLİK ÜRÜNÜ 
KULLANARAK  
 
Gerekli ekipman ve materyaller: 
• Renk kodlu paspas ve sıkma kovası 
• Renk kodlu paspas sopası 
• Renk kodlu paspas başlığı 
• Renk kodlu eldiven 
• Temizlik arabası 
• Kirli torbası 
• Uyarı işaretleri 
• Genel amaçlı deterjan veya diğer zemin temizleme deterjanları 
 
Metot 
1. Ellerinizi yıkayın ve eldivenlerinizi takın 
2. Uyarı işaretlerini yerleştirin 
3. Zeminin tozunu alın veya vakumlu temizlik yaparak temizleyin.(ilgili metotlara 
uyarak) 
4. Üretici talimatlarına katiyen uyarak kovanın içine temizlik deterjanını katarak 
solüsyon hazırlayınız. Kullandığınız deterjan işvereninizin size sağladığı olmalıdır. 
5. Diğer kovayı yarısına kadar su doldurunuz. 
6. Paspas başlığını yerleştirin. 
7. Paspası solüsyona daldırın ve sıkın. 
8. Zeminin 1-2 metrekarelik kısmını paspaslayın. 
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9. Zemin köşelerini paspasınızın köşelerini kullanarak temizleyin. Sonra geriye doğru 
sekiz çizerek zemini paspaslayın. Temizlerken su sıçratmamaya dikkat edin. İşiniz 
bittiğinde zemin nispeten kuru bir hal almış olmalıdır. 
10. Temizlik işlemi sırasında başlık pislenince temiz su dolu kovaya daldırıp sıkmak 
suretiyle temizleyiniz. 
11. Diğer kısma geçin ve işlemi tekrarlayın. 
12. Başlık pislenince daha önce belirtilen şekilde yenileyin. 
13. İşiniz bitince ekipmanı ait olduğu güvenli depoya renk kodlamasına göre kaldırın. 
14. Eldivenlerini çıkarın ve ellerinizi yıkayın. 
 
 
Görev: 
YASSI BAŞLIK İLE PASPASLAMA – KLOR TABANLI B İR TEMZ İLİK 
ÜRÜNÜ KULLANARAK  
 
Gerekli ekipman ve materyaller: 
• Renk kodlu paspas ve sıkma kovası 
• Renk kodlu paspas sopası 
• Renk kodlu paspas başlığı 
• Renk kodlu KİMYASAL ETK İYE DAYANIKLI eldiven 
• Temizlik arabası 
• Kirli torbası 
• Uyarı işaretleri 
• KLOR TABANLI TEMZ İLİK ÜRÜNÜ 
• Ürün hazırlama konteynırı 
 
Metot: 
1. Ellerinizi yıkayın ve eldivenlerinizi takın 
2. Uyarı işaretlerini yerleştirin 
3. Zeminin tozunu alın veya vakumlu temizlik 
yaparak temizleyin.(ilgili metotlara uyarak) 
4. Klor tabanlı solüsyonu hazırlarken ortamın 
havalandırmasının tam olduğundan pencereyi 
açarak veya pencere yoksa kapıyı açık bırakarak 
emin olun. Solüsyonu direk olarak kovanın içinde 
değil SOĞUK SU kullanarak ayrı bir ürün hazırlama 
konteynırında hazırlayıp dikkatlice kovaya 
boşaltınız. 
5. Paspas başlığını yerleştirin. 
6. Paspası solüsyona daldırın ve sıkın. 
7. Zeminin 1-2 metrekarelik kısmını paspaslayın. 
8. Zemin köşelerini paspasınızın köşelerini kullanarak temizleyin. Sonra geriye doğru 
sekiz çizerek zemini paspaslayın. İşiniz bittiğinde zemin nispeten kuru bir hal almış 
olmalıdır. 
9. Diğer kısma geçin ve işlemi tekrarlayın. 
10. Başlık pislenince daha önce belirtilen şekilde yenileyin. 
11. İşiniz bitince ekipmanı ait olduğu güvenli depoya renk kodlamasına göre kaldırın. 
12. Eldivenlerini çıkarın ve ellerinizi yıkayın. 
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Görev: 
YÜKSEK HIZLI DÖNERL İ MAK İNE İLE SPREYLİ TEM İZL İK 
 
Gerekli ekipman ve materyaller: 
• Renk kodlu sprey şişesi 
• Yer temizleme pedi ve disk 
• Yüksek hızlı dönerli makine 
• Renk kodlu eldiven 
• Kirli torbası 
• Uyarı işaretleri 
• Genel amaçlı deterjan veya diğer bir zemin temizleme ürünü 
 
Metot: 
1. Güzergâh belirleyin ve eğer gerekliyse 
yolunuza engel teşkil eden eşyaları kaldırın. 
2. Ellerinizi yıkayın ve eldivenlerinizi takın 
3. Uyarı işaretlerini yerleştirin 
4. Zeminin tozunu alın veya vakumlu temizlik 
yaparak temizleyin.(ilgili metotlara uyarak) 
5. Zemin spreyleme öncesi kuru olması gerektiği 
için gerekliyse kuru paspaslama yapın. 
6. Makine üreticisinin gösterdiği ve eğitiminizde 
öğrendiğiniz gibi  temizleme pedini diske 
yerleştiriniz. 
7. Üretici talimatlarına katiyen uyarak kovanın 
içine temizlik deterjanını katarak solüsyon 
hazırlayınız. Kullandığınız deterjan işvereninizin 
size sağladığı olmalıdır. 
8. Cihazın kablosunu fişe takınız. 
9. Makine kollarını boyunuza göre ayarlayınız. 
10. Makineyi kablosu arkanızda kalacak şekilde 
tuttuğunuzdan emin olun. 
11. Aç kapa düğmesine basın. Makinenin “ilk 
atılma” tepkisine hazırlıklı olun. 
12. Sprey tabancasını bir metreden fazla 
olmayacak şekilde zemine yaklaştırın ve 5 kere 
sıkın. Bu miktar 2-3 metrekarelik alana yeterli 
olacaktır. Fazla spreylemeyin çünkü bu durum 
kaygan bir zeminin oluşmasına neden olabilir. 
13. Makineyi devamlı hareketlerle önce öne 
sonra arkaya doğru sürerek temizlemeye başlayın. 
14. Ped kirlenince makineyi durdurun ve 
yenisini takın. Eskisini kirli torbasına koyun. 
15. Kuru eller ile aleti prizden çıkarın ve 
elektrik kablosunu sardırın. 
16. İşiniz bitince ekipmanı ait olduğu güvenli 
depoya düzgün bir şekilde kaldırın. 
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Görev: 
ULTRA YÜKSEK HIZLI PARLATMA VE C İLALAMA 
 
Gerekli ekipman ve materyaller: 
• Yer temizleme pedi ve disk 
• Yüksek hızlı dönerli makine 
• Renk kodlu eldiven 
• Kirli torbası 
• Uyarı işaretleri 
 
Metot: 
1. Güzergâh belirleyin ve eğer 
gerekliyse yolunuza engel teşkil eden 
eşyaları kaldırın. 
2. Ellerinizi yıkayın ve eldivenlerinizi 
takın 
3. Uyarı işaretlerini yerleştirin 
4. Zeminin tozunu alın veya vakumlu 
temizlik yaparak temizleyin (Eğer 
kullandığınız makinede bu özellik yok 
ise. Varsa vakumlu temizlik ünitesini 
kontrol edin). 
5. Zemin spreyleme öncesi kuru 
olması gerektiği için gerekliyse kuru 
paspaslama yapın. 
6. Makine üreticisinin gösterdiği ve 
eğitiminizde öğrendiğiniz gibi 
temizleme pedini diske yerleştiriniz. 
7. Cihazın kablosunu fişe takınız. 
8. Makine kollarını boyunuza göre ayarlayınız. 
9. Makineyi kablosu arkanızda kalacak şekilde tuttuğunuzdan emin olun. 
10. Aç kapa düğmesine basın. Makinenin “ilk atılma” tepkisine hazırlıklı olun. 
11. Zemini düz bir hat boyunca devamlı seriler halinde uçlardan başlayarak parlatın. 
Makineyi sürekli bir nokta üzerinde gereğinden fazla bekletmeyin aksi takdirde zemine 
zarar verirsiniz. 
12. Ped kirlenince makineyi durdurun ve yenisini takın. Eskisini kirli torbasına koyun. 
13. Kuru eller ile aleti prizden çıkarın ve elektrik kablosunu sardırın. 
14. İşiniz bitince ekipmanı ait olduğu güvenli depoya düzgün bir şekilde kaldırın 
15. Eldivenlerinizi çıkarın ve ellerinizi yıkayın. 
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Görev: 
STANDART BİR YÜKSEK HIZLI DÖNERL İ MAK İNE İLE ZEM İN 
OVALAMA 
 
Gerekli ekipman ve materyaller: 
• Yer temizleme pedi ve disk 
• Standart tanklı yüksek hızlı dönerli makine 
• Renk kodlu eldiven 
• Kirli torbası 
• Uyarı işaretleri 
• Renk kodlu kova 
• Renk kodlu paspas sapı 
• Köşe temizleme aletleri ve pedi; 
• Ovma pedi; 
• Zemin pedi ve diski veya polipropilen fırça başlığı 
• Fazla köpürmeyen bir deterjan 
 
Metot: 
1. Güzergâh belirleyin ve eğer gerekliyse yolunuza engel teşkil eden eşyaları kaldırın. 
2. Aletin aküsünü kontrol edin. 
3. Ellerinizi yıkayın ve eldivenlerinizi takın 
4. Uyarı işaretlerini yerleştirin 
5. Köşeleri temizlik fırçası ve faraşı kullanarak işleme hazırlayın. Pedi alete takarak sık 
ve belirli aralıklarla 1er metrekare şeklinde düz bir hat boyunca ilerleyin. 
6. Zemin pedini veya 
polipropilen fırça başlığını 
eğitimde veya aletin 
kullanma kılavuzunda 
gösterildiği gibi alete 
takın. 
7. Temizlik solüsyonunu 
hazırlayıp aletin tankına 
boşaltın. 
8. Cihazın kablosunu fişe 
takınız. 
9. Makine kollarını 
boyunuza göre 
ayarlayınız. 
10. Makineyi kablosu 
arkanızda kalacak şekilde tuttuğunuzdan emin olun. 
11. Aç kapa düğmesine basın. Makinenin “ilk atılma” tepkisine hazırlıklı olun. 
12. Bitirme noktası olarak planladığınız yerden en uzak olacak şekilde başlayın ve 
aleti ilk 5 metrekarelik kısımda kullanın. Aletin üzerindeki tuşları kullanarak zemine az 
bir miktar temizlik solüsyonu bırakın. 
13. Aleti küçük ama devamlı hareketlerle kullanın. İnatçı lekeler el ile 2. bir müdahale 
gerektirebilir. 
14. Ped kirlenince makineyi durdurun ve yenisini takın. Eskisini kirli torbasına koyun. 
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15. Kuru eller ile aleti prizden çıkarın ve elektrik kablosunu sardırın. 
16. İşiniz bitince ekipmanı ait olduğu güvenli depoya düzgün bir şekilde kaldırın. 
Eğer gerekli görüyorsanız bitmiş işin üzerinden bir kez de hafif nemli paspasla 
geçebilirsiniz. 
17. Eldivenlerinizi çıkarın ve ellerinizi yıkayın. 
 
 
Görev: 
KURUTUCULU YÜKSEK HIZLI DÖNERL İ MAK İNE İLE ZEM İN OVALAMA 
 
Gerekli ekipman ve materyaller: 
• Otomatik kurutuculu ovma makinesi 
• Renk kodlu eldiven 
• Kirli torbası 
• Uyarı işaretleri 
• Renk kodlu kova 
• Renk kodlu paspas sapı 
• Köşe temizleme aletleri ve pedi; 
• Ovma pedi; 
• Zemin pedi ve diski veya polipropilen fırça başlığı 
• Fazla köpürmeyen bir deterjan 
 
Metot: 
1. Güzergâh belirleyin ve eğer gerekliyse yolunuza engel teşkil eden eşyaları kaldırın. 
2. Aletin aküsünü kontrol edin. 
3. Ellerinizi yıkayın ve eldivenlerinizi 
takın 
4. Uyarı işaretlerini yerleştirin 
5. Eğer gerekli görüyorsanız işlem öncesi 
zeminin tozunu alın.  
6. Köşeleri temizlik fırçası ve faraşı 
kullanarak işleme hazırlayın. Pedi alete 
takarak sık ve belirli aralıklarla 1er 
metrekare şeklinde düz bir hat boyunca 
ilerleyin. 
7. Zemin pedini veya polipropilen fırça 
başlığını eğitimde veya aletin kullanma 
kılavuzunda gösterildiği gibi alete takın. 
8. Temizlik solüsyonunu hazırlayıp aletin 
tankına boşaltın. 
9. Pis su tankının boş olduğundan emin 
olun. 
10. Aleti çalıştırın ve sileceği aşağıya indirin. Bitirme noktası olarak planladığınız 
yerden en uzak olacak şekilde başlayın. Aletin üzerindeki tuşları kullanarak zemine az 
bir miktar temizlik solüsyonu bırakın. Aletin doğru miktarda solüsyon bırakacak şekilde 
ayarlandığından emin olun. 
11. Aleti devamlı ve düzenli bir şekilde alan üzerinde gezdirerek işleme devam edin. 
Bu sırada pis su tankının durumunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin.  
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12. Aç kapa düğmesine basın. Makinenin “ilk atılma” tepkisine hazırlıklı olun. 
13. Pedi düzenli aralıklarla değiştirin. 
14. İnatçı lekeler için ovma pedi ile manüel olarak 2.kez üzerinden geçin. 
15. Sıçrayan veya dökülen suyu paspas ile emdirin. 
16. Kuru eller ile aleti prizden çıkarın ve elektrik kablosunu sardırın. 
17. İşiniz bitince ekipmanı ait olduğu güvenli depoya düzgün bir şekilde kaldırın. 
Eğer gerekli görüyorsanız bitmiş işin üzerinden bir kez de hafif nemli paspasla 
geçebilirsiniz. 
18. Eldivenlerinizi çıkarın ve ellerinizi yıkayın. 
 
 
 
Görev: 
ZEM İN SOYMA (PARLATMA VE KAPLAMA İŞLEMLER İ ÖNCESİ 
HAZIRLIK) 
 
Gerekli ekipman ve materyaller: 
• Standart dönerli yüksek hızlı makine 
• Renk kodlu KİMYASAL ETK İYE DAYANIKLI eldiven 
• Kirli torbası 
• Uyarı işaretleri 
• Renk kodlu kova 
• Renk kodlu paspas sapı 
• Renk kodlu soyma başlığı; 
• Ovma pedi; 
• Zemin pedi ve diski veya  
• Koruyucu gözlük 
• Köşe temizleme pedi 
• Nemli toparlayıcı makine 
• Dizlik 
• Yer soyma amaçlı kimyasal ürün 
• Asit gösterge kâğıdı 
 
Metot: 
1. Güzergâh belirleyin ve eğer gerekliyse yolunuza engel teşkil eden eşyaları kaldırın. 
2. Aletin aküsünü kontrol edin. 
3. Ellerinizi yıkayın ve eldivenlerinizi takın 
4. Uyarı işaretlerini yerleştirin 
5. Eğer gerekli görüyorsanız işlem öncesi zeminin tozunu alın.  
6. Köşeleri temizlik fırçası ve faraşı kullanarak işleme hazırlayın. Zemine yapışmış 
sakızları kazıyın. Pedi alete takarak sık ve belirli aralıklarla 1er metrekare şeklinde düz 
bir hat boyunca ilerleyin. 
7. Zemin pedini eğitimde veya aletin kullanma kılavuzunda gösterildiği gibi makineye 
takın. Linolyum(muşamba) zemini soyarken daima yeşil ped kullanın. Siyah ped zemini 
bozabilir. 
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8. Zemin soyma solüsyonunu hazırlayın. Gözlüklerinizi takmayı ihmal etmeyin. 
Solüsyonu kovaya boşaltın. Ardından paspas ile zeminin ilk 5 metrelik kısmını 
paspaslayın. 
9. Makineyi prize takın. 
10. Makinenin boyunu kendinize göre ayarlayın. Aç kapa düğmesine basın. 
Makinenin “ilk atılma” tepkisine hazırlıklı 
olun. 
11. 5 dakikalık bir kontak zamanı verin ve 
daha sonra makineyi sağlı sollu, kısa ve 
devamlı hareketlerle sürerek soyma işlemine 
başlayın. 
12. İşleme devam ederken zeminin 
kurumasına izin vermeyin. Eğer gerekliyse 
anlatılan solüsyon ile zemini tekrar 
paspaslayın. 
13. Pedi kirlendikçe değiştirin. 
14. Nem toparlayıcı makine ile zeminde 
kalan ıslak bulamacımsı artığı temizleyin. 
15. Kuru eller ile aleti prizden çıkarın ve 
elektrik kablosunu sardırın 
16. İşiniz bitince ekipmanı ait olduğu 
güvenli depoya düzgün bir şekilde kaldırın. 
17. Eğer gerekli görüyorsanız bitmiş işin 
üzerinden bir kez de hafif nemli paspasla 
geçebilirsiniz. 
18. Asit gösteren kâğıt ile zeminin pH 
seviyesini ölçün. Zemin temiz, kuru ve nötr asiditede olmalıdır. 
19. Zemin tamamen kuruduğunda koruma ve kaplama ürünlerini kullanmaya 
başlayabilirsiniz. 
20. Eldivenlerinizi ve gözlüklerinizi çıkarın ve ellerinizi yıkayın. 
 


