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2. KAPSAM: Geçici depolardan sorumlu personelleri kapsar.
3. SORUMLULAR:

Atık Yönetim Sorumlusu
Atık Sorumlusu
Hizmet Personelleri
Atık Toplayıcısı
4.TANIMLAR:
4.1 Tıbbi Atık: Ünitelerden kaynaklanan, “Atıkların Sınıflandırılması Tablosu”nda yer alan enfeksiyöz
atık, patolojik atık, kesici-delici ve laboratuar atıklarıdır.
4.2. Evsel Nitelikli Atıklar: Hastane birimlerinden kaynaklanan “Atıkların Sınıflandırılması Tablosu”
nda yer alan başta mutfak, bahçe ve idari birimlerden kaynaklanan atıklar olmak üzere kontamine olmamış
atıklardır.
4.3. Ambalaj (Geri Dönüşüm) Atıkları: Hastane birimlerinden kaynaklanan ürünlerin tüketimi sonucu
oluşan, “Atıkların Sınıflandırılması Tablosu” nda yer alan kontamine olmamış tekrar kullanılması, geri
dönüştürülmesi, geri kazanılması gereken ekonomik değere sahip plastik, metal, cam, kompozit ve kağıtkarton ambalajların atıklarıdır.
4.4. Tehlikeli Atık: Ünitelerden kaynaklanan, “Atıkların Sınıflandırılması Tablosu” yer alan
genotoksik, farmasötik ve kimyasal atıklar ile ağır metal içeren atıklar ve basınçlı kaplardan oluşan
atıklardır.
4.5. Tıbbi Atık Taşıma Arabası: Hastanede üretilen tüm tıbbi atıkların toplanarak geçici atık deposuna
taşınmasında kullanılan arabalardır.
4.6.

Atık Taşıma Arabası Tıbbi atık olmayan tüm atıkların toplanarak geçici atık deposuna taşınmasında

kullanılan arabalardır.
4.7. Tıbbi Atık Sorumlusu: Hastane Yönetimi adına, hastanede atık yönetiminin ilgili talimata uygun
olarak gerçekleştirilmesi için gerekli tüm basamakları denetleyen ve organizasyonu sağlayan kişidir.
4.8. Tıbbi Atık Personeli: Hastanedeki tüm birimlerden alınan tıbbi atıkları Tıbbi Atık Taşıma
Arabası’nda toplayan ve geçici depolara güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan personeldir.
4.9. Kırmızı çöp torbası: Tıbbi atıkların toplanması için kullanılan yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve
taşımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden, sızdırmaz, çift taban dikişli ve
körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde
görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ
ATIK” ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar.
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4.10. Siyah çöp torbası: Evsel nitelikli atıkların toplanması için kullanılan “Atık Yönetmeliği”nde
tanımlanan şartlara uygun siyah plastik torbadır.
4.11. Kesici-Delici Alet Kutusu: Delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve
sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile
“DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine
kartondan yapılmış kutulardır.

5.KISALTMALAR:


























6.FAALİYET AKIŞI:
Hastanedeki depoların temizliği bu konuda görevlendirilmiş personel tarafından yapılır.
“Tıbbi Atık Deposu Temizlik Takip Formu” kullanılarak temizlik kayıt altına alınır.
Geçici depoların her konudaki kontrolünü Atık Yönetim Sorumlusu yapar.
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından görevli personele temizlik konusunda eğitim
verilir ve takip edilir.
Geçici Depoların Temizlik Malzemeleri:
Çamaşır suyu,
Faraş,
Çekçek,
Kurulama mopu,
Fırça,
Kova,
Paspas ve arabası,
Bez,
Talaş gibi malzemeler sadece geçici depolar için kullanılır.
Bu malzemelerin diğer ünitelerin temizlik malzemeleri ile karışmaması için gerekli
önlemler alınır ve kontrol altında tutulur.
Geçici Evsel Atık Deposu Temizliği:
Atık tesliminden sonra ve gerektikçe temizlenir.
Deponun zemini çekçek ve faraş ile toz kaldırmadan süpürülür.
1/100 oranında hazırlanmış çamaşır suyu ile duvarlar ve zemin fırça ile yıkanır.
Kurulama mopları ile kurulama işlemi yapılır.
İşlem sırasında personel tulum, maske, eldiven, çizme gibi koruyucu kıyafet giymelidir.
Evsel Atık Konteynırları Temizliği
Atık toplanmasından sonra ve gerektikçe temizlenir.
Konteynır geçici evsel atık deposunda 1/100 oranında hazırlanmış çamaşır suyu ile içi-dışı
yıkanarak kurulanmalıdır.
Bu işlemden sonra depo temizliğine geçilmelidir.
İşlem sırasında personel tulum, maske, eldiven, çizme gibi koruyucu kıyafet giymelidir.
Geçici Tıbbi Atık Deposu Temizliği
Atık tesliminden sonra ve gerektikçe temizlenir.
Yüksek Riskli Alan Deponun zemininde bulunan talaşlar çekçek ve faraş ile toz
kaldırmadan toplanarak kırmızı tıbbı atık poşetine konulur.
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Duvarlar 1/100 oranında hazırlanmış çamaşır suyu ile silinir.
Zemin 1/100 oranında hazırlanmış çamaşır suyu ile en az 3 defa paspaslanır.
YIKANMAZ.
Mop ile kurulanır.
Bütün işlemler bittikten sonra depoyu temizlemede kullanılan su, toprak ve talaşla katı hale
getirilerek kırmızı tıbbi atık poşetine konulur.
 İşlem sırasında personel tulum, maske, eldiven, çizme gibi koruyucu kıyafet giymelidir.
Tıbbi Atık Konteynırları Temizliği
 Atık toplanmasından sonra ve gerektikçe temizlenir.
 Konteynır geçici tıbbi atık deposunda temizlenmelidir.
 İçindeki talaş fırça yardımıyla toplanarak kırmızı tıbbi atık poşetine konulur.
 1/100 oranında hazırlanmış çamaşır suyu ile en az 3 defa dışından başlanarak silinir.
 Kurulama yapıldıktan sonra yeni kullanıma hazır talaş konteynırın içine yayılarak işlem
sonlandırılır.
 Bu işlemden sonra depo temizliğine geçilir.
 Bütün işlemler bittikten sonra temizlemede kullanılan su, toprak ve talaşla katı hale
getirilerek kırmızı tıbbi atık poşetine konulur.
 İşlem sırasında personel tulum, maske, eldiven, çizme gibi koruyucu kıyafet giymelidir.
 Geçici Tehlikeli Atık Deposu Temizliği
 Atık tesliminden sonra ve gerektikçe
 Deponun zemini çekçek ve faraş ile toz kaldırmadan süpürülür.
 1/100 oranında hazırlanmış çamaşır suyu ile duvarlar ve zemin fırça ile yıkanır.
 Kurulama mopları ile kurulama işlemi yapılır.
 İşlem sırasında personel tulum, maske, eldiven, çizme gibi koruyucu kıyafet giymelidir.
 Poşet tehlikeli katı atık kabul edilir.
 Poşet sarı renk olabilir.
 Duvarlara kuru süpürme yapılır.
 Depo SU İLE YIKANMAZ.
Geçici Ambalaj Atık Deposu Temizliği
 Atık tesliminden sonra ve gerektikçe temizlenir.
 Deponun zeminde bulunan ızgaralar kaldırılır toz kaldırmadan zemin süpürülür.
 Kapı, duvar tozları süpürülür.
 Zemin Paspaslanır.
7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR:
Tıbbi Atık Deposu Temizlik Takip Formu

