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1. AMAÇ: Sterilizasyon Ünitesi’nde (MSÜ) çalışan güvenliğini tehlikeye sokacak durumlara karşı alınması gereken 

koruyucu önlemleri almak ve yangın durumunda personel tahliyesine ilişkin kuralları belirlemektir. 

 

2. KAPSAM: MSÜ’de çalışan güvenliğini tehlikeye sokacak durumlara karşı alınması gereken koruyucu önlemleri, 

yangın durumunda personel tahliyesine ilişkin tüm kuralları kapsar. 

 

3. KISALTMALAR: Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde: MSÜ 

 

4. TANIMLAR: 

 

5. SORUMLULAR: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalışanları       

 

6. FAALİYET AKIŞI:  

Yangın Olmaması İçin Alınacak Önlemler 

- Patlama Zararlarına Yönelik Önlemler: Alkol ve benzeri sıvıların bulunduğu kapların yanına ateş ile 

yaklaşılmaz ve tüm tehlikeli ve patlayıcı maddeler etiketlenir. 

- Yangından korunma hakkında tüm personel düzenli aralıklarla eğitim alır. 

Yangın Durumunda Alınacak Önlemler 

- Hastanemizde yangın durumunda kod sistemi kullanılır (Bkz. Kırmızı Kod Talimatı). 

- Anons duyulduktan sonra paniği önlemek amacıyla soğukkanlı davranılır. 

- Asansörler kesinlikle kullanılmaz. 

- Oksijen tüpleri ve vanaları kapatılır. 

- Yangın ortamından uzaklaştırılır. 

- Çağrı verilerek ilgili birimlere yangının yeri çeşidi hakkında bilgi verilir. 

MSÜ Tahliyesi 

- MSÜ ekip lideri MSÜ sorumlusudur. 

- MSÜ çalışanlarının üniteden tahliye edilmesini sağlar. 

- Güvenli bölge ve personelin toplanma alanları daha önceden tespit edilir ve MSÜ personeline nereler olduğu 

konusunda eğitim verilir. 

Personelin tahliyesi 

- Yangının yeri ve büyüklüğüne göre değerlendirme yapılarak tahliye prosedürü doğrultusunda MSÜ 

çalışanlarının tahliyesi sağlanır. 

- Personel toplanma yerinde tüm elemanların olup olmadığı kontrol edilir. 

- Yangın söndürüldükten sonra MSÜ alanları gezilerek durum raporu yazılır. 

- Tüm personelin periyodik sürelerde acil durum ve yangın eğitimi almaları sağlanır. 

- Tanımlanmış olan tahliye alanlarının kullanımı sağlanır. 

- MSÜ alanlarının tahliyesinde Acil çıkışlar kullanılır. 

- MSÜ alanlarında bulunan yangın söndürme tüpleri belli dönemlerde kontrol edilerek etiketlenir. 

- MSÜ de boşaltılan alanların kapıları kapatılır. 

 

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:  

Kırmızı Kod Talimatı 


