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Cleaning

Disinfection

Cleaning

Herkes bazen doktora ihtiyaç duyar, ama
Herkes hijyene her zaman ihtiyaç duyar.

Disinfection

Done by

KAYIT PERİYODU:
AYDA BİR, HAFTADA BİR veya GEREKTİĞİNDE

SORUMLU:
TEKNİK SERVİS-H/K-SPA

DUŞ BAŞLIĞI ve PERLATÖR TEMİZLİK FORMU
AMAÇ
İşletme içerisindeki bütün (odalar, hamam, genel mekan, havuz ve plaj duşları dahil) duş başlıkları ve
perlatörler üzerinde ve içerisinde bulunan ve/veya bulunabilecek her türlü fiziksel ve mikrobiyolojik
kirlilik ve birikimin ince bir temizlik ve daha sonrasında dezenfeksiyon ile giderilmesi ve yapılan
işlemlerin kayıt altına alınması amaçlanmaktadır.

TANIMLAR
Bu formda;
Tarih: Temizlik ve dezenfeksiyon işleminin yapıldığı tarihi. (Gün/Ay/Yıl şeklinde, örn. 05/03/2018 gibi)
Oda: Temizlik ve dezenfeksiyon işleminin yapıldığı oda ve/veya odaları. (453 no'lu oda veya
400 - 453 arası odalar gibi)
Duş başlığı ve Duş spirali Temizlik: Duş başlığı ve duş spiraline uygulanan her türlü temizlik
işlemini.
Duş başlığı ve Duş spirali Dezenfeksiyon: Duş başlığı ve duş spiraline uygulanan her türlü
dezenfeksiyon işlemini.
Yapan: Temizlik işlemini yapan kişi(leri) ifade etmektedir.

UYGULAMA
Her ay veya durum gerektirdiğinde duş başlıkları, duş spiralleri ve perlatörlerin kireç giderimi
ve her hafta dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilip kayıt altına alınır. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemi
gerçekleştirilecek bölümlerdeki duş başlıkları, duş spiralleri ve musluk perlatörleri yerlerinden
sökülerek, yerlerine temiz yedekleri takılır. Sökülen duş başlıkları, duş spiralleri ve musluk perlatörleri
demonte (parçalarına ayırma) edilerek, bütün yüzeyleri temiz sıcak su ile fırçalanır, gerekli olduğu
durumlarda kireç çözücü kimyasal içerisine yerleştirelerek kireçlerinden arındırılır. Temizlik
işleminden sonra klorlu su veya benzer bir dezenfektan içerisinde parçalar bekletilerek
dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilir. Dezenfeksiyon işlemi deterjan dozaj pompaları kapatılmış
bulaşık makinaları içerisinde 2 program yıkayarak da gerçekleştirilebilir.
Temizlik ve dezenfeksiyon işleminden sonra, işlemin yapıldığı oda veya odaların no'ları Oda
kolonunun boş satırına yazılarak, hemen yanındaki Tarih hücresine yapılan temizlik ve dezenfeksiyon
işleminin tarihi, ve hemen yanında yer alan hücrelere yapılmış olan temizlik ve dezenfeksiyon
işlemlerine karşılık gelecek şekilde X işareti konulur.
Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden sonra işlemlerinin takibini yapan kişi veya temizliği yapan
kişi, işlemlerin yapılmış olduğu tarihe karşılık gelen Yapan hücresi içerisine imzasını atarak kayıt
işlemini tamamlamış olur.

TEMİZLİK İÇİN GEREKLİ EKİPMANLAR
1- Yeter sayıda duş başlığı, duş spirali ve musluk perlatörü

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
1- Temizlik sırasında kullanılan kimyasallar deride tahrişe, herhangi bir sıçrama durumunda gözde
yanmaya, iritasyona neden olabilir. Temizlik işlemleri sırasında gözlük, maske ve koruyucu
kıyafetlerin kullanılması gerekebilir.
2- Temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılan kimyasallar, duş başlıkları ve perlatörlerin kaplamalarına
zarar verebilir.

SORUMLU
Aksi belirtilmediği sürece Teknik Servis ve/veya HouseKeeping
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Herkes bazen doktora ihtiyaç duyar, ama
Herkes hijyene her zaman ihtiyaç duyar.
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