
 

Doküman No: LAB-GT25 

Değişiklik No: 4 

Yürürlük Tarihi: 4.7.2000 

Değişiklik Tarihi: 12.01.2012 

LABORATUVAR TEMİZLİK TALİMATI   

 

       

      

1/2 

 

 

 DEĞİŞİKLİK DURUMU  

Değişiklik Tarihi Açıklama Değişiklik No 

- 

26.06.2002 

Yeni yayımlandı 

İçerik Değişikiliği 

Yapıldı 

0 

1 

05.10.2005 

 

22.02.2006 

Yönetim ve İçerik 

Değişikliği Yapıldı 

İçerik Değişikliği  

Yapıldı 

2 

 

3 

           12.01.2012  İçerik Değişikliği yapıldı           4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN: Mediha AYTUZLAR Hizmetli 

İMZA  

ONAYLAYAN: Nusret TAHERİ                 Mikrobiyoloji Uzmanı 

İMZA  

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL Kalite Yönetim Temsilcisi 

İMZA  



 

Doküman No: LAB-GT25 

Değişiklik No: 4 

Yürürlük Tarihi: 4.7.2000 

Değişiklik Tarihi: 12.01.2012 

LABORATUVAR TEMİZLİK TALİMATI   

 

       

      

2/2 

1.AMAÇ:  Laboratuvarın temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlamak, tıbbi 

atıklarının SRM’nin tıbbi atık talimatnamesine uygun şekilde atılarak çevreye 

zarar vermemesinin sağlanmasıdır. 

2. KAPSAM:  Bu talimat, laboratuvarın temizlik ve dezenfeksiyonundan 

sorumlu hemşire ve temizlik elemanlarını kapsar. 

3. UYGULAMA:  

    3.1. LABORATUVAR GÜNLÜK TEMİZLİK PROGRAMI 

     3.1.1.  Sabah 07:00-08.00 saatleri arasında laboratuvar camları açılarak 

havalandırılır. Çöpler toplanır. Normal çöpler yeşil çöp kutusuna, kağıtlar kağıt 

atık kutusuna, tıbbi atıklar otoklav odasına ayrılır. Kirli galoşlar toplanarak 

normal çöp kutusuna atılır. 

     3.1.2.  Laboratuvardaki tüm masa ve tezgah üstleri genel bir yüzey 

dezenfektanı ile sabah silinir. Tüm cihaz ve bilgisayarların yüzeyleri nemli bir 

bezle silinir. Tüm cam önleri silinir. Sabah 07:00-08:00 saatleri arasında  

tuvaletler ve lavabolar ciflenerek ozonlu su ile yıkanır. 

     3.1.3.  Hepatit vb. gibi bulaşıcı hastalığı olan bir hastanın tuvaleti kullandığı 

biliniyorsa kullanılan yerler tekrar ozonlu su ile yıkanır. Kullanılan tuvalet 

kağıtları ve gaita kutuları, tıbbi atık poşetlerinde biriktirilerek tıbbi atık kovasına 

atılır.  

      3.1.4.  Tüm laboratuvar zemini genel bir yer dezenfektanı ile silinir. 

Laboratuvar girişindeki paspas kaldırılıp yer ve merdivenler süpürüldükten 

sonra tekrar yerleştirilir. Laboratuvardaki tüm sandalye ve sehpalar silinir. 

Hergün saat 16:00’da tüm kullanılmış serum ve kan atıkları otoklavda yakmak 

üzere otoklav odasına kaldırılır. Sterilizasyon odası ozonlu su ile silinir. 

  3.2. LABORATUVAR HAFTALIK TEMİZLİK PROGRAMI:  

   3.2.1. Haftalık temizlik her hafta cumartesi günü yapılır.  

   3.2.2. Laboratuvarın tüm tezgah ve masaları  yüzey dezenfektanı ile silinir. 

   3.2.3. Laboratuvardaki tüm lavabolara  ve tuvaletlere kireç sökücü dökülerek 

ozonlu su ile yıkanır. Tuvalet tezgahları ve tuvaletin tüm yüzeyleri tavana kadar 

ozonlu su ile yıkanır. 

   3.2.4. Tüm kapı kolları uygun dezenfektanlarla silinir. 

   3.2.5. İçme suyu konulan kaplar deterjan ve çamaşır suları ile yıkanır 

(Haftada 2 kez).  

   3.2.6. Yerler yer dezenfektanı ile silinir. 

   3.2.7. Laboratuvardaki tüm dolap ve çekmecelerin tozları alınır. 

 3.2.8. Pencere önlerinin tozları alınır (15 günde bir camlar silinir). 


