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ریختن محلولهاي مورد 
استفاده در ظرفهاي جداگانه 

توسط تیم واشینگ

Washing 

آب تاید در سطل آب سرد در سطل 
صورتی

آب ژاول در سطل 
زرد

گذاشتن  عالنت خطر سطوح 
لغزنده در قسمتی که قرار 

است تی زده شود توسط تیم 
واشینگ

انتقال دادن وسایل هر اتاق از 
کنار دیوارها به وسط اتاق 

توسط گروه واشینگ

شستشو دیوار از باال به پایین  
با آب تاید و  تی حوله اي 

توسط تیم واشینگ

شستشو دیوارها با آب و پاك 
شدن تاید از روي دیوار توسط 

گروه واشینگ

شستشو دیوارها از باال به پایین با تی 
حوله اي و آب ژاول توسط تیم واشینگ

آبکشی دیوارها جهت پاك 
شدن آب ژاول از سطح دیوار 

توسط تیم واشینگ

خشک کردن دیوارها با تی 
الستیکی توسط تیم واشینگ

برگرداندن وسایل اتاق سر 
جاي خود توسط تیم واشینگ

شستشو کف اتاق با تی توسط 
تیم واشینگ



نظافت شستشو گند زدایی و لکه زدایی بخش ها

تدوین برنامه اي جهت نظافت و شستشوي بیمارستان 
توسط مسئول خدمات

ساعت 1: مدت زمان 

PR-EH-09-03:کد فرآیند

 96/10/16:تاریخ بازنگري 

نظافت سرویس بهداشتی

تحویل گرفتن محلول هاي شوینده و گند زداي مصرفی از انبار ترقیق توسط خدمات

شستشوي دو هفته یکبار دیوارهاي 
سرویس بهداشتی را با آب 

( توسط خدمات خانم

گرد گیريجارو و تی زدن بخش شستشوي وسایل بخش

تی دسته سبز جهت 
راهروها و استیشن

برداشتن تی مخصوص به هر 
قسمت جهت نظافت توسط 

خدمات مرد

خالی کردن وسایل مورد نظر از 
وسایل اضافی توسط خدمات خانم

تی دسته زرد 
جهت اتاق بیماران

منتقل کردن وسایل مورد نظر 
به اتاق تی شویی توسط 

خدمات خانم

حضور خدمات زن با 
پارچه تنظیف و محلول 

گندزدا در بخش ها 

ریختن محلولهاي مورد 
استفاده در ظرفهاي جداگانه 

توسط تیم واشینگ

تی دسته قرمز 
جهت اتاق ایزوله

تمیز کردن قفسه ها ، میز کمد 
 هیلک و تخت ، لاچخی ،

قسمتهاي استیشن و اتاق 
رست توسط خدمات خانم

محلول هاي (  پارچه تنظیف-جاروب -تی) آماده کردن ملزومات مورد نیاز 
توسط خدمات... ( شوینده و گند زدا و کاردك و 

توسط ...( دستکش، ماسک،عینک،چکمه،پیشبند و) پوشیدن وسایل حفاظت فردي 
خدمات

حضور خدمات در بخش طبق برنامه و شروع نظافت در بخش توسط خدمات

Washing 

آب سرد در سطل 
آبی 

آب تاید در سطل 
صورتی

شستشوي روشویی ها در هر 
شیفت توسط خدمات خانم

ریختن محلول گندزدا در قسمت 
آبی رنگ دستگاه تی شوي متحرك 

توسط خدمات مرد

شستشو دادن وسایل با 
محلول شوینده توسط خدمات 

خانم

خدمات زن گردگیري کردن 
قفسه ها و شیشه هاي انبار 
دارویی توسط خدمات خانم

گذاشتن  عالنت خطر سطوح 
لغزنده در قسمتی که قرار 

است تی زده شود توسط تیم 
واشینگ

شستشوي کلیه شیر آالت 
سرویس بهداشتی در هر 
شیفت توسط خدمات خانم

شستشو آینه ها و سیفون ها 
در هر شیفت توسط خدمات 

خانم

خدمات خانم جاي صابون مایع 
پس از هر بار تخلیه کامل 

توسط خمات خانم

نظافت دریچه هواساز سرویس 
بهداشتی ماهیانه توسط 

خدمات خانم

ریختن آب تمیز در قسمت زرد 
رنگ دستگاه تی شوي متحرك 

توسط خدمات مرد

جابجا کردن وسایل و دستگاه 
هاي از کنار دیوارها به جلو در 
بخش مورد نظر جهت شستشو 

و نظافت توسط خدمات مرد

جارو و لک کناره هاي دیوارها و 
در صورت نیاز با کاردك پاك 
کردن لکه هاي فیکس شده با 

کاردك توسط خدمات مرد

آغشته کردن تی به محلول 
گند زدا توسط خدمات مرد

حضور خدمات مرد در بخش 
مورد نظر

آبکشی کردن وسایل با آب 
تمیز توسط خدمات خانم

خدمات زن ، خشک کن وسایل 
شسته شده در مجاورت هوا 

توسط خدمات خانم

جا دادن وسایل تمیز و 
خشک شده به جایگاه خود 

توسط خدمات خانم

خدمات زن گردگیري قفسه ها 
و شیشه هاي انبار تجهیزات 

بخش توسط خدمات خانم

گردگیري میز تیمم و آبسردکن 
راهروها و جعبه اطفاي حریق 

توسط خدمات خانم

حضور در اتاق بیماران و نظافت 
تجهیزات و وسایل مربوط به هر بیمار را 
با پارچه جداگانه نظافت و دور انداختن 

آن توسط خدمات خانم

نظافت سایر وسایل مشترك موجود 
در اتاق بیماران و دور انداختن پارچه 

تنظیف توسط خدمات زن

انتقال دادن وسایل هر اتاق از 
کنار دیوارها به وسط اتاق 

توسط گروه واشینگ

شستشو دیوار از باال به پایین  
با آب تاید و  تی حوله اي 

توسط تیم واشینگ

شستشو دیوارها با آب و پاك 
شدن تاید از روي دیوار توسط 

گروه واشینگ

شستشو دیوارها از باال به پایین با تی 
حوله اي و آب ژاول توسط تیم واشینگ

شستشو و گند زدایی کف 
سرویس بهداشتی توسط 

خدمات خانم

تی زدن و خشک کردن کف سرویس 
بهداشتی توسط خدمات خانم

تی زدن قسمت هایی که جارو 
زده شده به صورت مارپیچی 

توسط خدمات مرد

قرار دادن وسایل جابجا شده 
درجاي خود و جارو و تی زدن 
وسط اتاق توسط خدمات مرد

آبکشی دیوارها جهت پاك 
شدن آب ژاول از سطح دیوار 

توسط تیم واشینگ

خشک کردن دیوارها با تی 
الستیکی توسط تیم واشینگ

برگرداندن وسایل اتاق سر 
جاي خود توسط تیم واشینگ

شستشو کف اتاق با تی توسط 
تیم واشینگ

شستشو و گند زدایی تی ها و 
آویز کردن آنها  در محل تعیین 



نظافت سرویس بهداشتی

شستشوي دو هفته یکبار دیوارهاي 
سرویس بهداشتی را با آب 

( توسط خدمات خانم) ژاول

شستشوي روشویی ها در هر 
شیفت توسط خدمات خانم

شستشوي کلیه شیر آالت 
سرویس بهداشتی در هر 
شیفت توسط خدمات خانم

شستشو آینه ها و سیفون ها 
در هر شیفت توسط خدمات 

خانم

خدمات خانم جاي صابون مایع 
پس از هر بار تخلیه کامل ) 

توسط خمات خانم(  صابون مایع

نظافت دریچه هواساز سرویس 
بهداشتی ماهیانه توسط 

خدمات خانم

شستشو و گند زدایی کف 
سرویس بهداشتی توسط 

خدمات خانم

تی زدن و خشک کردن کف سرویس 
بهداشتی توسط خدمات خانم



برگرداندن وسایل اتاق سر 
جاي خود توسط تیم واشینگ

شستشو کف اتاق با تی توسط 
تیم واشینگ

جمع کردن آب هدایت شده به 
راهرو با دستگاه اسکراب 

توسط تیم واشینگ

گروه واشینگ ، پس از نظافت 
کلیه قسمتهاي یک بخش 

راهرو ها را شستشو به صورت 
رفت و برگشتی از نقطه شروع 

با دستگاه اسکراب

شستشو و گند زدایی دستگاه 
اسکراب و سایر لوازم به انبار اسکراب 

توسط تیم واشینگ



درجاي خود و جارو و تی زدن 
وسط اتاق توسط خدمات مرد

برگرداندن وسایل اتاق سر 
جاي خود توسط تیم واشینگ

شستشو کف اتاق با تی توسط 
تیم واشینگ

جمع کردن آب هدایت شده به 
راهرو با دستگاه اسکراب 

توسط تیم واشینگ

گروه واشینگ ، پس از نظافت 
کلیه قسمتهاي یک بخش 

راهرو ها را شستشو به صورت 
رفت و برگشتی از نقطه شروع 

با دستگاه اسکراب

شستشو و گند زدایی دستگاه 
اسکراب و سایر لوازم به انبار اسکراب 

توسط تیم واشینگ

شستشو و گند زدایی تی ها و 
آویز کردن آنها  در محل تعیین 
شده جهت خشک شدن توسط 

خدمات مرد

شستشو و گند زدایی و آبکشی 
دستگاه تی شو توسط خدمات مرد

: تأیید کنندگان 

مسئول بهداشت محیط

دفتر بهبود کیفیت
رابط مستندسازي،  -یلدا کاظمی فرد)  

( مسئول بهبود کیفیت -نجمه نادري

:تهیه کنندگان

( کارشناس بهداشنت محیط) مریم طمراسی 

:ابالغ کننده 
مدیر بیمارستان




