
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ 
 
 
 
 
 



 
AMAÇ: Hasta ve çalışan güvenliğini, numune güvenliğini sağlamak amacıyla, laboratuvar ortamında 
uyulması gereken kuralların uygulanmasını sağlamak. Laboratuvarda çalışırken oluşabilecek biyolojik, 
kimyasal madde bulaşmasına maruz kalma ve yangın, elektrik güvenliği, düşmelere bağlı risklere karşı 
hasta ve çalışanların güvenliğini sağlamak, oluşabilecek çevre zararlarını engellemek ve uygulanmasını 
sağlamak, bu süreçlerde oluşabilecek aksaklıkların giderilmesini sağlamak ve gerekli önlemleri almak. 

 

2. KAPSAM: Hastane laboratuvarlarında çalışan tüm personel. 
 

3.  SORUMLULAR 
  Üst Yönetim 
 Laboratuvarda çalışan hekimler 
 Laboratuvarda çalışan biyologlar, 
 Laboratuvarda çalışan teknisyenler, 
 Laboratuvarda çalışan hemşireler, 
 Numune transferi yapan görevliler, 
 

4.FAALİYET AKIŞI: 
4.1.LABORATUVAR ÇALIŞANLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR: 
4.2.Mamak Devlet Hastanesi kimlik kartları takılmalıdır. Güvenli çalışma bilgileri öğrenilmelidir. 
Laboratuvar çalışmaları sırasında çalışanın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak amacıyla Kişisel 
Koruyucu Ekipman (KKE) kullanılmalıdır KKE tipleri şunlardır:  
4.3.Laboratuvar forması: Laboratuvarda çalışırken koruyucu giysi olarak uygun uzunlukta ve bedende 
tercihen yanmayan kumaştan laboratuvar önlüğü ya da alt-üst forma giyilmelidir. Forma üzerine hırka, 
ceket gibi başka giysi giyilmemelidir. Ayakkabılar laboratuvarda çalışmaya uygun olmalıdır.  
4.4.Eldiven: Çalışma risk niteliğine uygun tipte olmalıdır. Eldiven, kan ile temas olasılığı bulunan her 
durumda (kan alma, parmak delme, mukoza muayenesi, her türlü cerrahi girişim, kan torbası ve tüplerini 
açma vs.) giyilmelidir. Delinme, yırtılma ve kirlenmede hemen değiştirilmelidir. Eldiven takılı iken 
kesinlikle temiz yüzeylere dokunulmamalıdır. Eldivenler tek kullanımlıktır, yıkamaya veya dezenfekte 
etmeye kalkışılmamalıdır. İşi bittiğinde tıbbi atık torbasına atılmalı ve mutlaka eller yıkanmalıdır.  
4.4. Gözlük Göz/Yüz Koruyucular -yüz kapatıcı, gözlük, güvenlik camı,  
4.5.Maske, Maruz kalma niteliğine uygun tipte, olmalıdır. Maske ve gözlük çalışma ortamına ve işin 
özelliğine göre ve tek kullanımlık olarak giyilir. 
4.6.Laboratuvarda herhangi bir şey yenilip içilmemeli, çalışırken eller yüze sürülmemeli, ağıza herhangi 
bir şey alınmamalıdır. Çalışma alanı içindeki buzdolaplarına yiyecek içecek konulmamalıdır. 
4.7.Laboratuvarda, her sabah günlük temizlik yapılmalıdır Laboratuvarın her bölümünde temizlik, 
dezenfeksiyon işlemleri periyodik olarak yazılı talimatlara göre yapılmalı ve kayıtları tutulmalıdır. 
4.8. Çalışan personelin periyodik sağlık kontrolleri yapılmalı, İğne batması vb. yaralanmalarda talimatlara 
göre hareket edilmelidir. Cilde ve göze kimyasal madde sıçraması halinde bol su ile yıkanmalıdır.  
4.9. Saçlar kısa ya da uzun ise arkadan toplanmış olmalıdır. Tırnaklar kısa olmalıdır. Elde yara kesiği 
varsa su geçirmez bant ile kapatılmalıdır.  
4.10.Kullanıldıktan sonra her bir eşya, alet veya cihaz yönteme uygun şekilde temizlenerek yerine 
kaldırılmalıdır.  
4.11. Laboratuvarda hiçbir zaman sigara içilmemeli ve içirilmemeli. 
4.12.Laboratuvardaki bir çözücü asla solunmamalı, içeriğini anlamak için çözücü şişesindeki etiket 
okunmalıdır. Hiçbir sıvı tadılmamalıdır. 
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4.13.Her türlü örnek ya da reaktifi potansiyel olarak infeksiyöz nitelikte kabul edilmelidir. Deney sırasında 
örnek ve reaktiflere direkt olarak temas edilmemeli, eldiven kullanılmalıdır. Eldiven delinir ya da 
yırtılırsa hemen değiştirilmelidir. 
4.14. Reaktif içeren şişeleri ya da cam malzeme hiçbir zaman boyun kısmından tutulmamalı; 
malzemenin boyutuna göre bir ya da iki elle ana gövde kısmından tutulmalı. Asit içeren bir solüsyon 
hazırlarken asit yavaş yavaş ve sık sık karıştırılarak suyun üzerine eklenmeli; hiçbir zaman derişik asit 
üzerine su eklenmemelidir. Ağız ile pipetlemeden mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır. 
4.15. Herhangi bir infeksiyöz materyalin ya da reaktifin dökülmesi durumunda laboratuvar birim 
sorumlusu ve lab. Uzmanı ile temasa geçip uygun dezenfektanla temizliği yapılmalıdır. 
4.16.Çalışma bitiminde kullanılan malzemelerin temiz ve düzenli kalması sağlanmalıdır. 
4.17.Analiz yapılan bölümler, çalışan personelin rahatça hareket etmesine olanak sağlayacak şekilde 
düzenlenmelidir. 
4.18.Laboratuvarda hasta örneklerinin kabul edildiği ve çalışıldığı tezgâhlar kirli alan olarak kabul 
edilmelidir. Bu tezgâhların üzerinde bulunan bilgisayar ve telefon gibi cihazlar eldivensiz 
kullanılmamalıdır. 

 4.19.Laboratuvar çalışanları mutlaka el hijyenine dikkat etmelidir. Sağlık hizmeti sunulan alanlarda sağlık 
hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonlar hem hasta güvenliğini zedeleyen hem de kurum maliyetini arttıran bir 
faktördür. El hijyeni uygulaması ile bu olumsuz koşulları minimuma indirmek mümkündür. 

 
4.2.Aşağıdaki endikasyon durumlarında el hijyeni uygulanmalıdır. 

• Laboratuvara girişte, 
• Klinik materyal bulaşıcı olduğunda, 
• Eldiveni çıkardıktan sonra, 
• Laboratuvar yüzeylerine direkt temastan sonra, 
• Laboratuvardan çıkarken, 

4.3.Kontaminasyon riskinin önlenmesi için sıvı sabunlukların üzerine ekleme yapılmamalıdır. Alkol bazlı 
el antiseptiği kullanılıyorsa ellerin kuru ve temiz olmasına dikkat edilmeli , eller kuruyana kadar 
ovulmalıdır. 
4.4.Tıbbi ve evsel atıklar ilgili talimatlar doğrultusunda ayrı çöp kovalarına ve poşetlerine atılmalıdır. 
Kullanılan enjektör, pipet ucu, lam, lamel gibi kesici-delici aletler, bunlar için özel hazırlanmış atık 
kutularına atılmalıdır. Enjektör uçları asla kapatılmaya çalışılmamalıdır. 

         4.5.Laboratuvar ortamının ve buzdolaplarının sıcaklık ve nem takipleri talimatlara uygun olarak 
       yapılmalıdır. 

4.6.Laboratuvarda çalışıldığı sürece çalışmanın özelliğine göre gözlük, yüz maskesi, eldiven v.b. gözü ve cildi 
koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır.  
4.7.Kimyasal madde dökülmesine ve cam kırıklarına tedbir olarak daima kapalı ayakkabı giyilmelidir.  
Uzun saçlar, sallantılı takılar ve bol elbiseler laboratuvar ortamında tehlikeye yol açacaklarından dolayı; uzun saçlar 
arkada toplanmalı, sallantılı takılar çıkarılmalı, bol elbise giyilmemelidir.  
4.8.Laboratuvar önlüğü daima kapalı olmalıdır. Önü açık önlükle çalışmak tehlikeli ve yasaktır.  
4.9.Laboratuvarda yüze dokunmadan önce eller su ve sabun ile yıkanmalıdır.  
4.10.Laboratuvar dışına laboratuvarda kullanılan kişisel koruyucu ekipmanla çıkılmamalıdır.  
4.11.Laboratuvarda çatlak ve kırık cam kullanılmamalıdır. 
4.12.Laboratuvarda bulunan hiçbir kimyasal madde koklanmamalı veya tadılmamalıdır. 
4.13.Laboratuvarda çalışırken açık yaralar mutlaka yara bandı ile kapatılmalıdır. 
4.14.Şişe kapakları hiçbir zaman alt tarafları ile masa üzerine konulmamalıdır. Aksi takdirde kapak yabancı 
maddelerle kirleneceği için tekrar şişeye yerleştirilince bu yabancı maddeler şişe içindeki saf madde veya çözelti ile 
temas edip onu bozabilir. 
4.15.Sigara içilmemelidir. 
4.16.Buzdolabına ağzı açık, etiketsiz ve tarihsiz kimyasal madde bulundurulan kap konulmaz. Aynı şekilde etüvlere 
de etiketsiz ve tarihsiz kimyasal madde konmamalıdır. Bu şekilde bırakılmış maddeler imha edilmektedir ve çözücü 
buharların soğutma dolaplarının infilak etmesine neden olduğu bilinmektedir.  
4.17.Asit – baz gibi aşındırıcı yanıcı maddeler deriye damladığı ve sıçradığı hallerde derhal bol miktarda su ile 



yıkanmalıdır.  
4.18.Laboratuvar çalışmalarından çıkan atıklar laboratuvar atık yönetiminde tanımlanan kurallar doğrultusunda 
uzaklaştırılmalıdır. 
4.19.Laboratuvarda yanıcı ve toksik maddelerle çalışılırken mutlaka çeker ocak kullanılmalıdır.  
4.20.Deneysel çalışma bittikten sonra kullanılan malzemelerin, deney düzeneğinin ve deney tezgâhının temizliği 
gereken özenle yapılmalıdır. Eller su ve sabun ile yıkanıp, sorumlunun izni ile laboratuvardan çıkılmalıdır. 
Kullanılan Kimyasal Maddelere Karşı Alınması Gereken Kurallar 
* Laboratuvarda bulunan bütün kimyasallar tehlike içerirler. Bu nedenle kesinlikle kimyasallara çıplak elle 
dokunulmamalı, tadına bakılmamalı ve koklanmamalıdır.  
* Laboratuvarlarda içinde kimyasal madde olan hiçbir kap etiketsiz olmamalıdır. Kullanmadan önce etiket dikkatlice 
okunmalıdır. Kimyasallar bir kaptan başka bir kaba aktarıldığında yeni kabın etiketlenmesi unutulmamalıdır.  
* Şişesinden alınan kimyasallar kullanılmasa bile hiçbir zaman tekrar orijinal şişesine konulmamalı, orijinal şişenin 
içerisine pipet daldırılmamalıdır.  
* Bir çözeltiyi almak için kullanılan pipet farklı bir çözelti şişesine daldırılmamalıdır. 
* Asitler suya azar azar ilave edilmelidir. Kesinlikle asidin üzerine su ilave edilmemelidir.  
* Pipet ile sıvı çekilirken asla ağız kullanılmamalıdır. Bunun yerine puar v.b. cihaz kullanılmalıdır.  
*Alev alıcı sıvılar kullanılacakları kadar kapalı bir kap içerisinde deney tezgahı üzerinde bulunmalı ve ısı 
kaynaklarından (bek alevi, elektrikli ısıtıcı vb.) uzak tutulmalıdır.  
*Kimyasal atıklar laboratuvar sorumlusunun direktiflerine uygun olarak işleme tabii tutulmalıdır. Lavabolara ve 
başka yerlere kesinlikle kimyasal madde dökülmemelidir.  
*Zehirli buharları ve gazları solumaktan kaçınılmalıdır. Bu tür maddeler ile derişik asit, baz ve uçucu çözücülerle 
çalışırken çeker ocak kullanılmalıdır.  
* Laboratuvarın bir yerinden başka bir yerine kimyasal madde taşırken dikkatli ve güvenli bir şekilde taşınmalıdır.  
* Kimyasal maddeler hiçbir zaman laboratuvar dışına çıkarılmamalıdır.  
* Kimyasal taşınırken 2 el kullanılmalı, bir el kapaktan sıkıca tutulurken, diğer elle şişenin altından kavranmalıdır. 

 
Kimyasal Karışmaması Gereken Kimyasallar 
Aktif karbon Kalsiyum hipoklorit, oksidan maddeler 
Alkali metaller  
(Na, K.vd.) 

hidrokarbonlar ve sulu çözeltileri, su 

Amonyak Civa, klor, iyot, brom, kalsiyum 
Amonyum nitrat Toz halindeki metaller, yanıcı sıvılar, kükürt, kloratlar, tüm asitler, 

nitritler 
Anilin Hidrojen peroksit, nitrik asit 
Asetik asit Kromik asit, nitrik asid, hidroksil içeren bileşikler, etilen glikol, 

perklorik asit, peroksitler, permanganatlar 
Asetilen Flor, klor, brom, bakır, civa, gümüş 
Aseton Derişik nitrik asit, derişik sülfürik asit 
Bakır Asetilen, hidrojen peroksit 
Brom Amonyak, asetilen, butan ve diğer petrol gazları, turpentin 
Civa Asetilen, amonyak 
Flor Bütün maddeler 
Gümüş Asetilen, okzalik asit, tartarik asit, amonyak, karbondioksit 
Hidroflorik asit Amonyak 
Hidrojen peroksit Bakır, krom, demir, metal ve metal tuzları, yanıcı sıvılar, anilin, 

nitrometan 
Hidrojen sülfit Nitrik asid, oksidan maddeler 
Hidrokarbonlar Flor, klor, brom, kromik asit, sodyum peroksit (benzen, eter) 
Hidrosiyanik asit Nitrik asit, alkaliler 
İyot Asetilen, amonyak 
Kalsiyum oksit Su 
Klor Amonyak, asetilen, butan ve diğer petrol gazları, turpentin 
Kloratlar Amonyak, toz halindeki metaller 



Kromik asit Asetik asit, gliserin, bazı alkoller, yanıcı sıvılar, turpentin 
Kükürtlü hidrojen Nitrik asit, oksidan gazlar 
Nitrik asit Asetik asit, anilin, kromik asit, hidrosyanik asit, hidrojen sülfit, 

yanıcı sıvılar ve gazlar 
Oksijen Yağlar, grees, hidrojen, yanıcı sıvılar, yanıcı katılar ve yanıcı gazlar 
Okzalik asit Gümüş, civa 
Perklorik asit Asetik anhidrit, alkoller, karbon tetraklorür, karbon dioksit 
Potasyum 
permanganat 

Gliserin, etilen glikol, benzaldehit, sülfürik asit 

Sodyum nitrat Amonyum nitrat, diğer amonyum tuzları 
Sülfürik asit Kloratlar, perkloratlar, permanganatlar 
Yanıcı sıvılar Amonyum nitrat, kromik asit, hidrojen peroksit, nitrik asit, 

halojenler 
Cam Malzeme İle Çalışırken Uyulması Gereken Kurallar  

• Cam eşyaları kullanırken kırık ve keskinlikler içerenler kullanılmamalıdır. Keskin uçlu 
cam malzemeler bir bek alevinde kütleştirilmelidir.  

• Kirli ve çatlak cam eşyalar kullanılmamalıdır.  
• Özellikle uzun cam eşyalar taşınırken dik tutulmasına özen gösterilmelidir.  
• Termometre, pipet vb. yuvarlanabilecek cam eşyalar laboratuvar tezgâhı üzerine yere 

düşmelerini önleyecek şekilde konulmalıdır.  
• Cam boru, termometre vb. malzemeleri mantara yerleştirmeden önce kayganlaştırıcı 

madde kullanılmalıdır. Ani kırılmalara karşı çok dikkatli olmalı aşırı kuvvet 
uygulamamalı ve kesinlikle eldiven giyilmelidir.  

• Sıcak cam malzeme soğuk ortam içerisine veya çalışma tezgâhının üzerine 
konulmamalıdır. Cam malzemenin çatlamasına veya kırılmasına neden olabilir. 
Soğuyuncaya kadar tahta maşa ile tutulmalıdır.  

• Soğuk ve sıcak camın görüntüleri aynı olduğundan ısıtılmış cam eşya gelişigüzel bir 
yere konulmamalıdır. Bir başkası bu cam eşyayı eline alabilir.  

• Kullanımdan sonra cam eşyalar distile su ile yıkanmalıdır.  
• Kesinlikle kırık cam malzemelere çıplak elle dokunulmamalıdır. Kırılan cam 

malzemeler derhal süpürülüp, dikkatle uygun bir yere atılmalıdır. Kırık camlar, çöp 
kutusuna değil “kırık cam kutusuna” atılmalıdır.  

Cihaz Kullanımında Uyulması Gereken Kurallar  
• Bek kullanırken özel dikkat gösteriniz. Saçlar, elbise bek alevinden uzak tutulmalıdır.  
• Bek kullanılmadan önce tüp açılır sonra yakma işleminde kullanılacak kibrit, çakmak 

v.b. yakılır en sonunda bek açılır. Kapatılırken ilk önce bek sonra tüp kapatılır.  
• Bek alevinde ısıtma işleminde mutlaka tahta maşa kullanılmalıdır.  
• Kullanılmadığı sürece bek veya elektrikli ısıtıcılar daima kapalı tutulmalıdır.  
• Isıtma veya kaynatma işleminde kabın tamamen kapalı olmamasına dikkat edilmelidir. 

Basınçtan dolayı patlamaya neden olabilir.  
• Tüp içinde sıvı maddeleri ısıtırken aşırı ısınmayla sıçramayı önlemek için tüp sürekli 

çalkalanmalıdır. Tüpün ağız kısmı deney yapan kişiye veya başkasına 
yönlendirilmemelidir.  

• Isı cihazlarının sıcaklığı elle kontrol edilmemelidir.  
• Etüv veya fırın kullanırken yapılmış sıcaklık ayarı değiştirilmemelidir. Gerekiyorsa 

görevliye bildirilmelidir.  
• Plastik eldivenle etüv, fırın kullanılmamalıdır. Yüksek sıcaklıklarda çalışırken maşa 

kullanılmalıdır.  
• Çözücülerle yıkanan malzemeler, patlama riski nedeniyle kurutulmak üzere etüve 

konulmamalıdır.  
• Numune kaplarının ve maşanın fırın cidarına değmemesine özen gösterilmelidir.   



• Çeker ocaklar kullanılmadan önce havalandırma sistemi çalıştırılmalıdır.  
• Çeker ocakla çalışırken kimyasal maddeler çeker ocağın ön kısmından en az 15 cm 

içeriye konulmalı ve çeker ocağın camı mümkün olduğunca kapalı tutulmalıdır.  
• Patlayıcı veya yanıcı kimyasallarla çeker ocakta çalışırken tüm cihazların elektrik 

bağlantısı önceden yapılmalıdır.  
 

• Elektrikli aletlerin elektrik bağlantısı yapılırken ellerin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir.  
• Kullanımı tam olarak bilinmeyen cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.  
Yangın anında yapılması gerekenler: 
*Laboratuvar yangın nedenleri : Bunsen bekleri, kontrolsüz kimyasal reaksiyonları, elektrikli ısıtıcılar, 
arızalı cihazlar, elektriksel devrelere aşırı yüklenme v.b. olabilir. 
*Yangın anında diğer laboratuvar çalışanlarına haber verin, tek başınıza hareket etmeyin ,yanıcı parlayıcı 
maddeleri uzaklaştırın. 
*Yangın söndürme talimatına göre hareket edin. 
*Bir yangın çıktığında yapılacak ilk iş yangını haber vermektir. Yangının yayılmasını önlemek için kapı kapatılıp, 
yardım istenmelidir. Yardım gelene kadar yangına tüpler ila müdahale edilir. Eğer bir kişi alev almışsa hava ile 
temasını önlemek için yangın battaniyesi ile müdahale edilmelidir. 
Elektrik Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tedbirler: 
1.Elektrikle uğraşırken eller ve basılan yer kuru olmalı, metal olmamalı, elektrik fişleri kordondan çekilerek 
çıkarılmamalıdır. Gerektiğinde bazı işlemleri hemen yapabilmek için gerektiği kadar elektrik bilgisi 
edinilmeli, büyük onarımlar mutlaka ehliyetli teknisyenlere yaptırılmalıdır. 
Laboratuvarda, özellikle kilitlenmiş bir yerde yalnız çalışılmamalıdır. Her türlü olasılıklara karşı, tek başına 
çalışan kişi yapacağı işleri bir başkasına önceden anlatmalı ve sürekli haber vermelidir. 
Elektrik çarpmalarında ilk yardım : 
1.Elektrik akımına kapılan kişi eğer baygın durumda ise ilk yapılacak iş o anda elektrikle temasta olup 
olmadığını belirlemektir.  
2.Eger kişi elektrik ile temasta ise süratle ana sigortadan veya lokal kaynaktan (fişten, ara şartelleri vs ) 
elektriği kesmek gerekir.  
3.Kazazede hayatta ise ilk yardım olarak suni solunum uygulanmalı derhal acil servise ulaştırılmalıdır. 
Kazalarda Uyulması Gereken Kurallar  
1.Asit dökülen alan baz ile; baz dökülen alan asit ile nötralize edildikten sonra hemen su ile silinmelidir.  
2.Cilde veya göze kimyasal madde sıçraması halinde bol su ile yıkanmalı, ilk yardım kuralları çerçevesinde 
hareket edilmelidir.  
3.Giysilerin ateş alması durumunda asla koşulmamalı; yerde yuvarlanarak alev söndürülmeye çalışılmalı ve 
yardım istenmelidir.  
4.Laboratuvarda olabilecek kimyasal yanıklar önce bol su ile yıkanmalı, ağrı azalıncaya kadar temiz soğuk 
su veya dolaylı olarak buz tatbik edilmeli, olayın durumuna göre ilk yardım kuralları çerçevesinde hareket 
edilmelidir.  

 
ACİL MÜDAHALE PLANI  
OLAY  LABORATUVARDA 

ÇALIŞANLAR  
LABORATUVAR SORUMLUSU  

YANGIN  -Sorumluya ve diğer laboratuvar 
çalışanlarına haber verin,  
-Tek başınıza müdahale etmeyin,  
-Yanıcı, parlayıcı maddeleri 
uzaklaştırın,  
-Eğer bir kişi alev aldıysa müdahale 
edin (yangın söndürücü vs.)  

- Gerekiyorsa yangın söndürücü 
kullanın, elektrikleri kesin veya 
laboratuvarı tahliye edin,  
- 112’ yi arayın,  
-Yönetimi bilgilendirin.  
 

KİMYASAL 
MADDE 
DÖKÜLMESİ  

-Sorumluya ve diğer laboratuvar 
çalışanlarına haber verin,  
-Diğer çalışanları çevreden 
uzaklaştırın,  

- Dökülen kimyasal maddenin 
özelliklerini öğrenin,  
 
- Bol su ile yıkayın veya vakumlu 



-Dökülen kimyasal maddeye temas 
etmeyin, maddeyi solumayın.  

süpürge ile temizleyin.  
 
- Temizlik sırasında koruyucu 
eldiven ve gözlük kullanın.  

GAZ KOKUSU 
ELEKTRİK 
KAÇAĞI  

-Sorumluya ve diğer laboratuvar 
çalışanlarına haber verin  

- Gaz/elektrik kaçağının kaynağını 
belirleyin,  
- Hemen yönetime haber verin,  
- Elektrik kaçağı olan bölgenin 
elektrik şalterini kapatın,  
- Gaz kaçağı tüpten geliyorsa hemen 
kapatın ve ilgili kuruluşu arayın.  

DEPREM  -Panik yapmayın,  
-Korozif kimyasalların yakınında 
iseniz hemen uzaklaşın,  
-Yakınınızdaki banko, masa vb. 
ağırlık merkezi yere yakın eşyaların 
yanına eğilin, kollarınız başınızın 
üzerine koyun, başınızı 
bacaklarınızın arasına eğerek 
bekleyin.  

Yandaki yapılması gerekenler 
dışında,  
sarsıntı bittikten sonra;  
- Laboratuvarda çalışanları tahliye 
edin,  
-yönetimi bilgilendirin.  
 

ATIKLARIN BERTARAFI – EĞİTİM: “Hastane Enfeksiyonu Kontrol Komitesi”, çalışılan 
laboratuvar örneğine göre bulaşıcı hastalıklar bakımından oluşabilecek riskler konusunda laboratuvar 
çalışanlarını bilgilendirir. Alınması gereken standart önlemler ve tıbbi atıklar konusunda gerekli 
bilgilendirme ve denetlemeleri yapar.  
 “Laboratuvar sorumlu uzmanı”, laboratuvarda yapılan işlemlerin ve güvenlik planında yer alan 
önerilerin laboratuvar içerisinde uygulanmasından sorumludur. Laboratuvar teknisyenleri ve 
teknikerleri, çalışılan tetkik ve testlere ait kullanılan malzemelerin olası riskleri konusunda bilgi 
sahibi olmalıdır. Teknik servis laboratuvar mekânından kaynaklanan sorunların giderilmesi,  alt 
yapıya ilişkin eksiklerin tamamlanmasından, temizlik şirketi ise ortam temizliği ve atıkların Tıbbi 
Atıkların Toplanması ve Uzaklaştırılması prosedürüne göre toplanarak depolama bölgesine 
ulaştırılmasından sorumludur.Biyokimyasal analizler için kullanılan kitler laboratuvar içerisinde 
firmalarca temin edilen buzdolaplarında ( 2-8 °C’de ) saklanmaktadır.Sarf malzemelerimiz eczane 
sarf malzeme deposundan ihtiyaca binaen alınmaktadır.Kullandığımız kitler asit yada baz nitelikte 
olmakla birlikte ambalajlı olduğundan çalışan sağlığı açısından risk teşkil etmemektedir.Ancak 
laboratuvarda numune analizleri yapılırken eldiven kullanılması tavsiye edilmektedir. Kullanılan 
malzemeler aynı mekanda bulunan dolaplar ve buzdolabı içinde muhafaza edilir. Burada bulunan 
buzdolaplarının sıcaklığı ise  Isı Takip Formu” ile yapılır.  Kültür amacıyla gönderilen örnekler kısa 
süre içinde işlem görür. Örneklerin alınması, işlem görmesi ve atılması aşamalarında standart 
önlemlerden eldiven ve maske kullanımına özen gösterilir. Atıklar niteliğine göre (tıbbi, evsel 
nitelikli atıklar, geri dönüşümlü atıklar) ayrılır ve daha sonra alınarak geçici depoya taşınır. Bu 
depolar da Büyükşehir Belediyesi tarafından anlaşma şartlarına uygun olarak alınıp bertaraf edilir. 
Eğitim Birimi tarafından diğer hastane çalışanları için olduğu gibi laboratuvar çalışanları için de yılda 
iki kez laboratuvardan kaynaklanabilecek bulaşıcı hastalıklar ve tıbbi atıklar konusunda bilgilendirme 
ve değişen bilgileri aktarma toplantıları düzenlenir. Kayıtlar Hastane enfeksiyon Kontrol 
Hemşireliğince tutulur. 
Laboratuvardaki sıvı tıbbi atıklar nötralizasyon ve dezenfeksiyon sistemi ile bertaraf edilmektedir. 
Laboratuvar kaynaklı tehlikeli atıklar ise Çevre ve Orman Bakanlığı Lisanlı ara depolama / bertaraf / 
geri kazanım firmalarına Tehlikeli Atık Yönetmeliğine uygun olarak teslim edilmektedir. 
GİRİŞ – ÇIKIŞ KURALLARI: 
1.Mamak Devlet Hastanesi Laboratuvar Güvenlik rehberinde belirtilen Kurallara uygun davranmak, 
2.Personel için yeteri kadar soyunma dolabı bulundurulmalı laboratuvarı çanta, palto, hırka v.b. 
malzemeler getirilmemelidir. 
3.Laboratuvara izinsiz girilip çıkılmamalıdır. Giriş ve çıkışlar denetlenmelidir. 



4.Uzun saçlar sallantılı takılar ve bol elbiseler ile çalışmak tehlikeli ve yasaktır. 
5.Kişisel koruyucu kıyafet ve malzeme tüm laboratuvar çalışmalarında kullanılmalıdır. 
Laboratuvardan çıkarken bu kıyafetle bulaştırma riskinin azaltmak için çıkarılmalıdır. 
6.Laboratuvarda çalışılırken uzun beyaz önlük giyilmeli, laboratuvarda çalışma süresince önlüklerin 
önü ilikli tutulmalıdır. 
7.Saçılma ve sıçramalara karşı vücudu kapatan giysiler giyilmelidir. 
8.Çalışmalar bitince çalışma ortamı ve kullanılan malzemeler temizlenmeli, tüm cihazlar ve tesisler 
kapatılmalı, kullanılan cihaz ve malzemeler esas yerlerine konmalıdır. 
9.Laboratuvarda da başkalarının da çalışıldığı düşünülerek gürültü yapılmamalıdır. 
10.Laboratuvarda tek başına çalışılmamalı, duyum mesafesinde veya çalışanın yerini bilen 2. bir 
şahsın olması sağlanmalıdır. 
11.Eldiven kullanılsa da dahi laboratuvardan çıkarken veya bulaşma tehlikesi durumunda eller 
yıkanmalıdır. 
Temizlik- Dezenfeksiyon- Sterilizasyon Kuralları 
Laboratuvarda Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon  
Zemin temizliğini, mopla süpürdükten sonra günde üç kez paspas yardımı ile yapınız (sabah ve 
öğlen deterjanlı su, akşam 1/ 100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu). 
1.Zemin kan ve kan ürünleri ile kirlenmişse eldiven kullanarak  beklemeden hemen kağıt havlu ile 
kaba kiri alınır. Atıklar kırmızı poşete atılır.1/10 sulandırılmış çamaşır suyu ile silinir.  
2.Çöpler ve çöp kovalarını iki kez boşaltılır. 
3.Enfekte atıklara kırmızı, evsel atıklar, ambalaj kağıtları, ilaç şişeleri gibi kontamine olmamış tıbbi 
malzemeler için mavi çöp poşeti kullanılır. 
4.Boşaltılan çöp kovalarına renklerine göre yeni çöp poşetleri takılır. 
5.Çöp kovalarının temizliği deterjan yardımı ile yapıldıktan sonra 1 / 10 sulandırılmış çamaşır suyunda 
10 dakika beklettikten sonra çalkalanır.Temiz su ile durulanır. İşlem sonrası paspas dezenfekte edilir 
ve eller yıkanır. 
6.Lavabolar ve muslukların temizliğinde sabah, öğle, akşam sulandırılmış çamaşır suyu döküp, 10 
dakika bekleyiniz. 
7.Fayans, tezgâhlar ve aynaları deterjanlı suyla silinip kuru bezle kurulanır. 
8.Dinlenme odalarındaki masa, sehpa, sandalye, kütüphane ve dolap gibi demirbaş eşyanın tozu sıvı 
deterjanlı suyla silinir ve kurulanır. 
Haftalık Temizlik: 
1.Fayans ve yüzeyleri çamaşır suyu ve toz deterjanla ovarak silinir bol su ile durulanır. 
2.Kapılar, kapı kolları, kapı pervazları 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla silinip temizlenir. 
Aylık Temizlik: 
1.Deterjanlı suyla ayda bir cam temizliği yapılır. 
2.Perdeleri yıkama işlemini ve jalüzileri silme işlemler aylık yapılır. 
3.Kalorifer peteklerini deterjanlı su ile silinir. 
4.Dolaplar ve rafların iç yüzleri deterjanlı su ile silinir, durulanır ve kurulanır. 
Dekontaminasyon: 
1.Kullanılmış besiyerlerini tıbbi atığa atılmadan önce otoklavda 121 º C’de 15 dakika steril ederek 
atılır. 
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