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COVİD-19 TEMİZLİK PROSEDÜRÜ 

Amaç 

Covid-19 salgın döneminde, İstanbul Ticaret Üniversitesi de hastalıktan korunmayı, korunmaya yönelik 

hijyen uygulamalarını, bulaşın önlenmesini ve kontrol edilmesini sağlamak amacıyla kurum içinde 

temizlik, dezenfekte yöntemlerinin belirlenmesi . 

Kapsam 

Temizlik personeli,  

Uygulama 

İstanbul Ticaret Üniversitesi, COVID-19 vakaları tespit edilmemiş olsa bile hijyen ve dezenfekte 

işlemleri mutlak surette sağlanır. Genel önleyici tedbirler açısından COVID-19 salgını boyunca ortak 

alanlarda (tuvaletler, salonlar, koridorlar, asansörler vb.) temizlik ve dezenfeksiyon önlemlerinin 

uygulanmasına özel dikkat gösterilir. Kulplar, asansör düğmeleri, korkuluklar, anahtarlar, kapı kolları, 

turnikeler vb. gibi sık sık dokunulan yüzeyler daha sık ve daha özenli temizlenir. Temizlik personeline 

bu konuda talimat verilmiştir. Temizlik işleri için tüm alanlar temizlik personeli tarafından en az 1 kere 

yapılır. Temizlik takip çizelgesine  saatleri ile işlenir.  

Üniversite  geneli ayda bir kere eğitim almış personeller tarafından dezenfekte edilir. Temizleme 

ve/veya dezenfeksiyon takibi yapılır.  

Temizlik kurum içinde temizliği sağlayacakları çamaşır suyu başta olmak üzere bu ürünlerin 

hazırlanması, elleçlenmesi, uygulanması ve depolanması konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. 

Çamaşır suyu kullanımı uygun olmadığında, örneğin elektronik aygıtlar, telefon, uzaktan kumanda 

donanımı vb. için %70 alkol ile temizlenir. 

Dezenfeksiyon işlemi yapan personeline kullandıkları kimyasal maddeler hakkında “kimyasallar ile 

çalışma eğitimi “verilir. Bu kimyasalların Güvenlik Bilgi formları üreticiden alınmıştır. (dezox 1 ile 6 hafta  

gün kalıcı etkili dezenfektan) 

 Her katta düzenli aralıklarla belirlenen noktalarda alkol bazlı antiseptik el dezenfektanları 

konumlandırılmıştır. 

 Maske, dezenfektan seti, ıslak veya kolonyalı mendil, kolonya, alkollü dezenfektan, kağıt havlu 

gibi malzemeleri sürekli kullanıma hazır bulundurulur. 

Temizlik personeline, dezenfeksiyon işlemi yapan personel verilmesi için sorumlulara; 

 Yüzey temizleme dokuları için antiseptik dezenfektan, 

 Yüz/göz maskeleri, 

 Eldivenler (tek kullanımlık), 

 Koruyucu önlük, 

 İş kıyafetleri 

 Tam boy ve uzun kollu giysi (tulum),(gerekli hallerde) 

 Tek kullanımlık tıbbi atık torbası teslim edilmiştir. Kullanımı çalışmaya 

başlamadan önce zorunludur. 
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 Asansör düğmeleri, kapı kolları, danışma, wcler, toplantı odası, tırabzanlar yüksek temas 

noktaları günde 2 kere temizlenmektedir. 

 Toplantı odası , danışma, güvenlik, misafir bekleme odası, yemekhane girişine ve belirli 

aralıklarla katlara el antiseptiği konulmuştur. 

 Personel ve misafirlerin kağıt havluları ve benzeri atıkları atmalarını kolaylaştırıcı çıkışa yakın 

noktalara bir pedallı çöp kutusu konulmuştur. 

 Ziyaretçilere ve personele her seferinde en az 20 saniye boyunca sık sık sabun ve suyla ellerini 

yıkamalarını hatırlatmak için kurum içinde lavabolara  uyarı levhası koyulmuştur. 

 Yemekhane de her yemek öncesi, yemekhane servis personeli tarafından masalar ve sandalye 

tutaçları dezenfektan ile temizlenmektedir. 

 Kullanılan maske, eldiven, bone koruyucuları tehlikeli atık kovasına atılır ve eller dezenfekte 

edilir. 

 Wc gider ızgaralarına her gün çamaşır suyu dökülür,  

 

 

 

 

 

 

 


