KAYIT PERİYODU:
GEREKTİĞİNDE

SORUMLU:
TEKNİK SERVİS

Genel Temizlik ve Dezenfeksiyon Kayıt
Formu
Tarih

Yer/Cihaz

Açıklama

Kontrol Eden

Date

Place/Item

Explanation

Controled By

Bu form, sıcak-soğuk su depoları, soğutma kuleleri, filtreler,
su yumuşatıcıları, klima santralleri, fan-coil, UV filtreleri vb. yerlerin temizliği
ve dezenfeksiyonu işlemlerinin kaydı için kullanılır.
Form No: LRM-1.7
ISIS_Su_Guvenligi_Formlari_2019

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

KAYIT PERİYODU:
GEREKTİĞİNDE

SORUMLU:
TEKNİK SERVİS

Genel Temizlik ve Dezenfeksiyon Kayıt
Formu
AMAÇ
İşletmede su sistemi ve havalandırma-iklimlendirme sistemi ile ilgili bütün alet ve ekipmanların
düzenli olarak bakımları, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması ve yapılan her işlemin
kayıt altına alınması amaçlanmaktadır.

TANIMLAR
Bu formda;
Tarih: İşlem(ler)in yapıldığı tarihi. (Gün/Ay/Yıl şeklinde, örn. 05/03/2018 gibi)
Yer/Cihaz: Temizlik, bakım ve dezenfeksiyon işleminin gerçekleştirildiği su ve havalandırmaiklimlendirme sistemi ile ilgili bütün alet ve ekipmanları.
Açıklama: Su sistemi ve havalandırma-iklimlendirme sistemi ile ilgili bütün alet ve ekipmanlara
Kontrol eden: Bütün temizlik, bakım ve dezenfeksiyon işlemleri kontrol eden kişi(leri) ifade
etmektedir.

UYGULAMA
İşletme içerisinde bulunan bütün su sistemi ve havalandırma-iklimlendirme alet ve ekipmanlarının
sağlıklı, verimli ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde çalışmaları için düzenli olarak
bakım, onarım, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması ve bu işlemlerin kayıt altına alınması
gereklidir. Bu sistemler; sıcak-soğuk su depoları, soğutma kuleler, su arıtma ekipmanları (filtreler,
su yumuşatma cihazları, UV filtreleri, Aktif Karbon Filtreleri vb.), klima santralleri, fan-coil üniteleri
split klimalar ve burada bahsedilmeyen her türlü su ve havalandırma-iklimlendirme sistemi alet ve
ekipmanlarını kapsar.
Kayıt formunda Tarih kolonuna yapılan işlemin tarihi (12/02/2018 gibi) yazılarak, hemen yanındaki
Yer/Cihaz hücresi içerisine, işlemin gerçekleştirildiği yerin veya cihazın adı yazılarak, Açıklama
hücresi içerisine de gerçekleştirilmiş olan bakım, onarım, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri
detayları ile kayıt edilir.
Yapılan uygulamaları kontrol eden kişi, işlemlerin yapılmış olduğu tarihe karşılık gelen Kontrol eden
hücresi içerisine imzasını atarak kayıt işlemini tamamlamış olur.

İŞLEMLER İÇİN GEREKLİ EKİPMANLAR
1- Yapılacak uygulamalara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
1- Yapılacak bütün bakım, onarım, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinde gözlük, maske ve koruyucu
elbise kullanılması gerekebilir.

SORUMLU
Aksi belirtilmediği sürece Teknik Servis

Form No: LRM-1.7
ISIS_Su_Guvenligi_Formlari_2019

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

KAYIT PERİYODU:
GEREKTİĞİNDE

SORUMLU:
TEKNİK SERVİS

Genel Temizlik ve Dezenfeksiyon Kayıt
Formu
Tarih

Yer/Cihaz

30/05/2018

Su deposu

27/02/2018

Boyler 1

18/04/2018

Su yumuşatma

Açıklama

Kontrol Eden

Fırça ile mekanik temizliği yapıldı, klorlu su ve fırça ile bütün
duvarları dezenfekte edildi

ISIS

İçi açılarak kireç giderimi, iç bakımı ve boyaması yapıldı

ISIS

Ön filtresi değişti

ISIS

ÖRNEKTİR

Date

Place/Item

Explanation

Controled By

Bu form, sıcak-soğuk su depoları, soğutma kuleleri, filtreler,
su yumuşatıcıları, klima santralleri, fan-coil, UV filtreleri vb. yerlerin temizliği
ve dezenfeksiyonu işlemlerinin kaydı için kullanılır.
Form No: LRM-1.7
ISIS_Su_Guvenligi_Formlari_2019

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

