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COV|D-rg Pandemi Döneminde
Halka Açık Al,anların Temizlik ve
Dezenfeksiyonu
Günceııenme Tafihi: o3.o5 2o2o

COV|D-19 esas olarak solunum sekresyonları (tükürük, balgam vb.) ile bulaşmaktadır.

Ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklar[a

kirlenen yüzeylere, diğer kişi|.erin el[eri i[e temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun

veya göze götürmesi ile bulaşmaktadır. Bu nedenle et hijyeninin yanı sıra, e[lerin sık

temas ettiği yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu salgının kontrolü için önemlidir.

Tanımüar

Temiztik Yüzeylerden gözle görünen kirin uzaklaştırılması işlemidir. Tek başına

mikroorganizmaları öl.dürmemekle birlikte, virüs miktarını azaltarak enfeksiyon riskini

azattır.

Dezenfeksiyon: Cansız yüzeyler üzerindeki hastalık yapan mikroorganizmaların

çoğunun ötdürütmesi işLemidir, Dezenfeksiyonun etkinliği ancak öncesinde temizlik
yapı[dığında sağ[anabi[ir.

Antiseptik: Ci[t üzerine uygu[anan, mikrobiya[ florayı azaltan ürünLerdir,

Yer ve Yüzeyterin Temizlik ve Dezenfeksiyonu

Ote[[er, alışveriş merkezleri, oku[[ar, bankalar, toplu taşıma araçtarı ve benzeri halka

açık alanlarda; tuvaletler ile elle sık dokunulan yüzeyler (sifonlar, musluk[ar, kapı

ko[[an, kapı zil.leri, oyun a[an[arı, merdiven trabzanları, bilgisayar klavye ve fareleri,
yemek masaları, toplu taşıma araçlarında el, tutacakları, pos cihazı, asansör-elektrik
düğme[eri, telefon ahizesi, klima ve televizyon kumandası, bataryalar vb.) temizlik ve
dezenfeksiyonu gereken yüzeylerdir.

>> Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edi[melidir. Toz

çıkaran fırça i[e süpürme işlemlerinden kaçını[ma[ıdır,

» Yer temizliğinde su ve deterjan/sabun ku[[anılması yeterlidir.

» E[[er ile sık dokunulan yüzey[erin temizlik ve dezenfeksiyonu için su ve deterjan

il,e temizLik yapı[dıktan sonra ı/1oo oranında su[andırı[mış çamaşır suyu (Sodyum

hipoklorit Cas No: 7681-52-9) veya klor tablet (ürün tarifine göre) ku[[anı[abi[ir.

>> Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun

şekilde temizlenmelidir. Vkanabilen, tekrar ku[[anı[an temizlik malzemelerinin
6o-9ooc'de yıkanması öneri[ir, Paspas baş[ık[arı su içerisinde bekletilmemelidir.

>> Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılma[ıdır.

>> Temizlikte oluşan atıklar evsel atık olarak toplanma[ıdır,
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>> Yerterin, yo[[arın, caddeterin, sokakların ve açık havanın dezenfeksiyonunun
hastalığın bulaşmasını ve yayılmasını engellemede rolü yoktur, Bu nedenle e[

değmeyen bu tür atanların dezenfeksiyonu gerekli değil.dir. Bu alanların (yerter,

yo[[ar, caddeler, sokaklar) su ve deterjanla temiztiği yetertidir.

>> Temiztik ve dezenfeksiyon işlem[eri sırasında kuru süpürme veya yüksek

basınç[ı su veya kimyasaI püskürtme aerosoI o[uşumuna neden o[duğundan bu

tür uygu[ama[ardan kaçınıLma[ıdır.

>> Dezenfektanların fazla kullanımı uygutayıcı ve çevre için toksik o[duğundan,
gereksiz ku[[anımdan kaçını[matıdır.

>> Çamaşır suyu gibi klorlu dezenfektanların doğrudan insan üzerine kullanımı
toksik ve sakıncahdır. Dezenfektan tünelleri vb, insan üzerine kimyasalların
püskürtü[mesi şeklinde yapı[an uygu[ama[ar hasta[ıklann bu[aşmasını önlemez.
Ayrıca insan sağlığı açısından zararlıdır. Bu kimyasal maddelere maruz kalan
kişilerde başta astım atakları, aler1ik deri reaksiyonları olmak üzere sağlık
sorunlan getişebil.ir. Bu amaçla kutlanıLmak üzere, Sağik Bakanlığı tarafından

ruhsat veri[en herhangi bir kimyasaI madde yoktur.

>> Dezenfektan ile deterjan vb. kimyasal maddeler karıştırılmamalı, iyi havalanan

a[an[arda hazırtanma[ı, güneş görmeyen ve serin alan[arda muhafaza ediLme[idir.

Çamaşır suyu ite tuzruhu, sirke gibi asidik maddelerin karıştırılması sonucunda
ortaya çıkan klor gazı ö[üme varan ciddi zehirlenmelere neden olabiLir,

Elektronik A]et]er

>> Dokunmatik ekranlar, klavyeler, bilgisayar ekranları, tablet[er önce nemti bezle
silinerek temizlenmelidir, Dezenfeksiyon için en az %7o'Lik a[ko[ ku[[anı[abi[ir,

yüzeyde en az 1 dakika kalması sağlanır.

>> Elektronik aletler için si[inebi[ir kılıflann kullanılması düşünülebiLir.

Tuva]et-Lavaboüar

>> Halka açık, çok kişinin kullandığı tuvaletler ve lavaboların temizliği sık yapılma[ı,

temiztik kontrolleri kayıt a[tına alınmaLdır. Bu alanlarda temizlik sonrası 1./1oo

oranında sulandırılmış çamaŞ,r suyu (Sodyum hipoklorit cas No:7681-52-9)

dezenfeksiyon amaç[ı ku[[anı[ma[ıdır.

Tekstil Malzeme ve Yüzeyler

>> Ha[ı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanl.a silinebilir veya toz ka[dırmayacak

öze|.|,iğe sahip makineler ile yıkanabi[ir, Bu amaçla sıcak buhar da uygulanabi[ir.

>> Teksti[ ürünler normat deterjan[ar ite 6o-9o"C'de yıkanma[ıdıı

>> Teksti[ ürünler silkelenmemelidir.
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Toplu Taşıma Araçüarı

» Uçak, tren, otobüs, metro ve dolmuş gibi toptu ulaşım araçları, bu araçların

yüzeyteri ve bu araçlarda yer alan her türlü araç, gereç ve eşyanın temiztiği,

araçların kutlanımda olmadığı dönemde, günde en az 8 saatte bir ve gün

sonunda olmak üzere su ve deterjan ite yapıtmatıdır.

>> Yüzeylerin su ve deterjan ile yıkanması veya temizlik ürünü içeren solüsyon ile

ıslatı[mış bez i[e si[inmesi,

» Diğer her türlü eşya, araç ve gereçlerin özel.likle e[[er ile sık temas edilen

yüzeyterinin, temiztik ürünü içeren solüsyon ile ıstatılmış bez ile silinmesi

yetertidir, Ancak gerekli hallerde 1./1oo oranında sutandırıLmış çamaşır suyu

yeterlidir.

>> Dezenfektanlar yolcu olmadığı durumlarda ku[[anı[ma[ı ve sonrasında yarım

saat (kuruyana ve koku çıkana kadar) hava[andırı[ma[ıdır.

Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE} Kuttanımı ve El Hijyeni

>> Rutin çevre temizliği yapan personelin iş forması ve ihtiyaç oldukça iş eldiveni

ile çalışması yeter[idir. Ancak kullanılacak deterjan-dezenfektanın özelliğine

göre maske, gözlik/yüz koruyucu gibi ek KKE gerekebilir.

>> Kirli eldiventi elterle diğer yerlere dokunulmamatı, eldivenler işlem bittikten

sonra çıkarılma[ı ve çöpe atılma[ıdır.

>> Eldiven çıkarıldıktan sonra mutlaka zo saniye süreyle su ve sabun[a yıkayarak

et hijyeni sağLanma[ıdır. Ykanamadığı durumLarda e[[er göz[e görünür derecede

kirti olmamak kaydıyta atkol bazlı e[ antiseptiği ile ovalanabilir.

,, İş forması kirtendikçe ve gün[ük otarak yıkanmalıdır. Yoğun kirlenme olabilecek

iştem[erde iş forması üzerine ön[ük giyitmesi öneri[ir.

Hastane dışı tesislerde bulunan bir kişinin CoVlD-ıg tanısı atması halinde ortam

dezenfeksiyonu (Okul, otel, gündüz bakım evi, işyeri vb.)

>> Hastanın bulunmuş olduğu alanlara gıriş kısıtlan|r. A[anın kapısı kapatı[ıp cam[ar

açı[arak temiz[ik ve dezenfeksiyon öncesi en az bir saat (gece konak[anan oda[ar

için z4 saate kadad hava[andınlması öneri[ir.

,> Öze[[ik[e sık e[ değen alanlara odaklanarak yüzeyler, çalışma alanları, tuvaletler,

ortak ku[lanılan alanlar ve eşya[ar temizlenip dezenfekte edi[ir.

>> Temizlik için tek ku[lanım[ık malzemelerin ku[[anılması öneri[ir.

>> Sert yüzeylerde deterjan i[e temizlik sonrası materyat uyum[u ise ı/ıoo oranında

sulandırılmış çamaşır suyunun (Sodyum hipoktorit Cas No:7681-52-9) en az bir

dakika temas süresi olacak şekilde dezenfeksiyon amaçlı kullanılması öneritir,

Evı6krntlektfonik imzalı 3uretine http|//e_beIp.soglik.gov.E adreiDden 2e6c03b59c0&4l€Ğ8.05-7o99b787te5 kodu ile eriŞebilirsiniz
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Çamaşır suyunun koroziv etki yapabileceği yüzeylerde dezenfeksiyon amaçtı

a[ko[ (en az%7o orannda etanoD kultanllabil.ir.

>> Ha[ı, kottuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinebilir veya toz kaldırmayacak

özelliğe sahip makineler ile yıkanabilir. Bu amaç[a sıcak buhar da uygulanabilir,

» Tekstil ürünler normal deterjanlar i[e 6o-9o"C'de yıkanmalıdır.

» Teksti[ ürünter silkelenmemelidir.

>> COV|D-19 tanısı alan kişinin tesisi ziyareti veya kullanması üzerinden 7 günden

fazla zaman geçtiyse ek önlem alınmasına gerek yoKur. Rutin temizlik

iş[emterine devam öneri[ir.

» COV|D-ı9 hastasının butunduğu kapalı ortamın (ote[ odası, işyeri vb.) temizl.iğini

yapan kişi tıbbi maske takmalı, tek kullanımlık eldiven ve uzun kol.tu öntük

giymetidir. Önlük mevcut değitse temizl.ik sonrası iş formasını değiştirmesi

gerekir. Yüze sıçramaya neden olabilecek temiztik işleri yapıiırken gözlük/yiz
koruyucu da ku[[anılma[ıdır.

>> Temizlik işlemi bittiKen sonra KKE çıkarıUr, tek kullanımlık olanlar (maske,

eldiven, önl.ük) çift poşet içerisinde çöpe atıhr. Gözlük/yüz koruyucu gibi tekrar

kullanılacak maaemeler %7o tik alkot ite sitinerek dezenfekte edilebilir.

'1./1oo çamaşlr suyu hazırlamak için ıo litre su içerisine 1çay bardağı Çamaşlr suyu

ektenebil.ir. Yutma şeklinde o[abilecek kazaları önlemek için bardakta çamaşır suyu

bekteti[memeli, sadece ötçüm için kutl.anı[ıp bardak yıkanma[ıdır.
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Hatka açık oıtak ku[[ıanım alan[arında temizlik ve dezenfeksiyon önerileri

YüzeyLer

Deterjan/Sabun

1/1oo çamaşlr suyu

%7o alkol

Tuva[et[er
Deterjan/Sabun

1/1oo çamaş|r suyu

60-90 "c de deterjanLa yıkama

TemizLik bezleri,
paspas vb,

Tek ku[[anımLk veya

Kullanlm sonrasl 60-90 'C deterjanla yıkama veya çamaşır suyu ile
dezenfekte edi[ip çoktu kuLtanım

KKE

Tıbbi maske

Koruyucu ön[ükliş forması

E[diven

Sıçrama riski varsa gözlüklyüz koruyucu

Atık yönetimi Poşet içinde evsel atık

TekstiI malzeme
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