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Hemşirelik Hizmetleri 

Müdürü 

İmza 

Kalite Müdürü 

İmza 

 

Genel Müdür 

İmza 

• AMAÇ: 

Kimyasal dökülmesi  kazalarında çevresel ve diğer zararların en aza indirilmesi için kullanılan acil 

müdahele kitlerinin oluşturulması 

• KAPSAM: 

Kimyasal dökülmesi  kazalarında dökülme saçılma kitinin kullanım aşamalarını belirlemek 

• KISALTMALAR: 

MSDS/GBF:  İngilizce açılımı olan Material Safety Data Sheet kelimelerinin ilk harflerinden 

almaktadır. Türkçe anlamı ise; Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, Güvenlik Bilgi Formu' dur. Türkçe 

kısaltması GBF'dir. 

• TANIMLAR:- 

• SORUMLULAR:  

Hastanede çalışan tüm personeller 

• FAALİYET AKIŞI: 

• Dökülme sonrası  ilk önce tehlikeyi belirleyin (insan, çevre, yangın-ürün).  

• Güvenlik önlemlerini alın. Dökülen alandan hasta/hasta yakını ve diğer personelleri 

uzaklaştırın. 

• Kişisel koruyucu malzemelerinizi sırası takın: N-65 maskesini takın, eldivenleri giyin, önlüğü 

giyin, gözlüğünüzü takın. 

• Dökülen malzemeyi etiketinden veya MSDS/GBF' sindan tespit edin  

   

• Dökülmeyi Sınırlandırın, çevrede tedbir alın  

• Dökülmelerden arkadaşlarınızı ve birim yöneticinizi mutlaka haberdar edin 
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• Çalışma ortamını güvenlik için işaretleme kalemi ile belirleyin risk var ise elektriği kesin , 

havalandırmayı sağlayın 

• Döküntüyü engelleyerek  , yönünü değiştirerek ve çevreleyerek dökülmeyi sınırlandırın 

 

 

• Dökülmeyi kaynağından kesin 

• Varili / kabı dik duruma getirin  

• Vanasını  ya da kapağını kapatın 

• Varildeki hasarı onarın, deliği kapatın 

• Değerlendirin ve temizleyin 

• Dökülen malzemenin türüne ve özelliğine göre sıvı ise üzerine talaş dökün 

• Setin içindeki atık torbasının ağzını açın 

• Emici bez ile dökülen yüzeydeki ki sıvı ve talaşı alın ve hiçbir yere temas ettirmeden tehlikeli 

atık poşetinin içine atın. Gerekiyorsa aynı işlemi tekrarlayın 

• Dökülen yada kırılan malzeme ampul,torba, bv.. ise süpürge ile alıp atık poşetine atın. 

• Arıtma ve kişisel temizliğinizi yapın 

• Yeni eldiven giyip atık torbasının ağzını sıkıca kapatın. Sızıntıyı önlemek için ikinci atık 

torbasının içine koyun onunda ağzını sıkıca kapatın. 

• Atık poşetini tehlikeli atık variline atın. 
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• Daha sonra hızlı yüzey dezenfektanı ile dökülen alanı temiz bir bezle sil. 

• Kimyasalın temizlenmesi sonrası sizin ,  alanın ve kişisel koruyucularınızın temizlenmesi çok 

önemlidir. 

• Cildinize bulaşmış kimyasalı uzaklaştırın 

• Kişisel koruyucularınızı temizleyin 

• Temizlemeden sonra kullanılan malzemelerin yeniden temini için ilgili birime haberdar edin. 

• Olayı raporlayın, mümkünse olayın fotoğrafını çekin. 

 

• İLGİLİ DOKÜMANLAR: 

 
 


