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Bu doküman, Amerikan Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi tarafından hazırlanmış 
(Cleaning And Disinfecting Your Home) adlı yayın,

TTMD İç Çevre Kalitesi Komitesi(*) tarafından tercüme edilmesiyle yayına hazırlanmıştır.

Orijinal Doküman Cleaning And Disinfecting Your Home Everyday Steps and Extra Steps When Someone Is Sick
Yayınlayan Center for Disease Control and Prevention Department of Health and Human Services   
 (Amerikan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi)
Kaynak https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html       
İnternetten alındığı tarih 14 Haziran 2020
Yayın tarihi Haziran 2020

Birçok salgın hastalığın tedavi sürecinin bir kısmı, bazen tamamı evlerimizde geçirilmektedir.  COVID-19 salgınında da 
izlendiği gibi evlerimiz, ayni zamanda aile bireylerinin bazıları için karantina hizmetini de görmüştür. Günlük ve evde 
hasta bir aile bireyi olduğu zaman, alınacak temizlik önlemleri, hastalıkların en başta aile bireylerine daha sonra ev dışında 
yayılmasını önleme çabalarına önemli katkılar koyacaktır. İçinde yaşadığımız kapalı hacimlerin en önemlilerinden bir 
tanesi, çeşitli aktiviteleri gerçekleştirmek için yaşadığımız evlerimizdir. Evlerimizin biyolojik faktörü de içeren iç çevre 
kalitesi inanların sağlığını, akademik başarısını ve üretkenliğini etkiler. Biyolojik kirliliklere karşı, insan sağlığına zararlı 
olmayan malzemelerle yapılan düzenli ve uygun yöntemli temizlik yaşantımızı olumlu yönde etkiler; en başta hastalığın 
önce aile bireylerine sonra da topluma yayılmaması çabalarını büyük ölçüde destekler. 

TTMD İç Çevre Kalitesi Komitesi
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Evinizi Temizleme ve Dezenfekte Etme 

Temizleme ve dezenfeksiyonda tek kulla-
nımlık eldiven giy.

Temizleme

• Yüzeyleri su ve sabun kullanarak te-
mizle. Rutin olarak en çok temas ettiği-
niz yüzeyleri temizle. 

En fazla temas edilen yüzeyler: 

Masa, kapı kolları, elektrik açma kapama 
düğmeleri, mutfak tezgâhı ve dolap çek-
mece kulpları, çalışma masaları, telefon, 
klavye, tuvalet, çeşmeler ve lavabolar vs. 

Dezenfekte Etme

• Eğer yüzey kirliyse, önce su ve sabun 
veya herhangi bir deterjanla temizle, 
sonra ev için üretilmiş dezenfektanı 
kullan. Sağlık Bakanlığı listesindeki ürün 
kullanımı tavsiye edilir. Çevirenin Notu 
(ÇN) 

• Etiketteki kullanım prosedürlerine uya-
rak kullanılması ürünü güvenli ve etkili 
kullanmanızı sağlayacaktır.

Çoğu ürün için kullanım tavsiyeleri:

 - Yüzeyin bir müddet ıslak tutulması  
 (Ürün Etiketini okuyunuz) 

 - Ürün kullanım sırasında yeteri hava- 
 landırma sağlanması ve eldiven giyil-  
 mesi uyarısı yer alır.

• Eğer yüzey uygunsa, seyreltilmiş (yani 
su eklenmiş) çamaşır suyu çözeltisi de 
kullanılabilir. Ürünün kullanım ömrü-
nü tamamlamadığını kontrol et. Uygun 
miktarda seyreltilmiş ve kullanım ömrü 
içindeki çamaşır suyu COVID-19 için 
daha etkili olacaktır.

Üreticinin kullanım talimatlarını takip et 
ve yeterli havalandırmayı sağla. Asla ça-
maşır suyunu amonyak, tuz ruhu veya 
başka temizleyicilerle karıştırma.

Solüsyonu an az 1 dakika yüzeyde 
bırak.

Çamaşır suyunu dezenfektan olarak 
kullanmak için karışım formülü: 

 - Her 1 Litre su için 4 tatlı kaşığı (20 ml  
 çamaşır suyu/1 L su)  
 VEYA

 - Her 4 Litre su için 5 yemek kaşığı (80 ml  
 çamaşır suyu/4 Litre su) (ÇN)

• Alkol çözeltisi kullanılıyorsa en az  
%70’lik alkol kullanılmalı.

Evinizi Temizleme ve Dezenfekte Etme

Hasta iken Günlük Temizleme Adımları ve Ekstra İşlemler
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Yumuşak Yüzeyler

Halılar, perdeler veya halı kaplı yüzeyler 
gibi yumuşak yüzeyler için: 

• Yüzeyleri su ve sabun veya o yüzeyler 
için üretilmiş uygun temizlik ajanlarıyla 
temizleyin. 

• Yıkanabilen kirliler için mümkünse 
üretici talimatlarını izleyin. En sıcak su 
ayarlarını kullanın ve tamamen kurutun 

 VEYA

• Dezenfekte edin. Sağlık Bakanlığı liste-
sindeki ürün kullanımı tavsiye edilir. (ÇN)

Elektronikler

Tablet, dokunmatik ekran, klavye veya 
uzaktan kumandalar gibi elektronik ay-
gıtlar için: 

• Yüzeyi silinebilir bir kapla kaplayabilirsiniz.

• Temizleme ve dezenfekte işlemi için 
üretici talimatlarına uyunuz. 

 - Herhangi bir talimat mevcut değilse  
 alkol bazlı mendil veya en az %70  
 alkol içeren sprey kullanabilirsiniz.  
 İşlem sonrası yüzeyi tamamen kurulayın. 

Çamaşırlar

Kıyafet havlu, çarşaf ve diğer çamaşırlar 
için:

• Çamaşırları üretici talimatlarına göre 
yıkayınız. Mümkün olan en sıcak su 
ayarlarını kullanıp tamamıyla kurutun. 

• Evde hasta varsa, tek kullanımlık el-
diven giyerek onun çamaşırlarıyla ilgili 

işlemleri gerçekleştirin. 

• Hasta kişinin çamaşırlarını diğer bireyle-
rinkinden ayrı yıkayınız.

• Kirli çamaşırları silkmeyiniz. 

• Yukarıda verilen yüzey talimatları dahi-
linde çamaşır sepetleriniz ve kirli torbala-
rınızı temizleyin ve dezenfekte edin.

• Kullandığınız eldiveninizi çıkardıktan 
sonra hemen ellerinizi yıkayın.

Ellerinizi Sıkça Yıkayın 

• Ellerinizi sıklıkla su ve sabunla 20 saniye 
yıkayın.

 - Hasta biriyle temas ettikten sonra ya  
 da eldiveninizi çıkardıktan sonra  
 hemen yıkayın.

• El dezenfektanı: Eğer su ve sabunun 
olmadığı bir durumda iseniz ve elleri-
niz hissedilir kirlilikte olmazsa bile en 
az yüzde 60 alkol içeren el dezenfektanı 
kullanın. Ancak eliniz kirli ise her zaman 
su ve sabunla yıkayın.

• İlave olarak aşağıdaki durumlarda elleri-
nizi temizleyin:

 - Burnunuzu temizlediğinizde, öksürdü- 
 ğünüzde ve hapşırdıktan sonra

 - Tuvaletten çıktıktan sonra

 - Yemekten önce ve yiyecek hazırlarken

 - Bir hayvana dokunduktan sonra

 - Herhangi birine rutin yardım ediyor- 
 sanız (çocuk) öncesi ve sonrasında,

• Yıkanmamış ellerle göz, burun ve ağzını-
za dokunmayın.
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Eğer Evde Hasta Biri Varsa

Banyo ve Yatak Odası

Evinizde hasta birisi varsa, mümkünse ya-
tak odasını ve banyosunu ayırın.

• Hasta kişi diğerlerinden mümkün olduğu 
kadar ayrı tutulmalıdır.

• Eğer ayrı bir yatak odası ve banyo var-
sa: gerçekten kirlenmiş ise, sadece hasta 
kişinin ihtiyaç duyduğu alanı temizleyin, 
böylece mümkün olduğu kadar sınırlı 
temas sağlarsınız.

 - Hastayla ilgilenen kişi kişisel temizlik  
 malzemelerini hasta kişi için sağlaya-  
 bilir. Bunlar: kâğıt mendil, kâğıt hav- 
 lu, temizleyiciler ve Sağlık Bakanlığı’ 
 na kayıtlı dezenfektanlardır. Hasta  
 kişi eğer mümkünse kendi alanını   
 temizlemelidir.

• Ortak banyo kullanılıyorsa: hasta kişi 
her kullanımdan sonra temizlik ve 
dezenfeksiyon işlemini yapmalıdır. 
Eğer mümkün değilse bakan kişi müm-
kün olan en uzun süre bekledikten sonra 
temizlik ve dezenfeksiyonu gerçekleştir-
melidir.

• Daha fazla bilgi ve uyarı önlemleri için 
İngilizce web sayfası:  
https://www.cdc.gov/coronavi-
rus/2019-ncov/hcp/guidance-pre-
vent-spread.html

Yiyecek

• Hasta kişiyi aile fertlerinden ayırın: 
Hasta kişi kendi odasında yemeklerini 
yemeli ve beslenmeli.

• Tabak, kaşık çatal vs. gibi malzemeleri 

eldiven kullanarak sıcak su ile yıkayı-
nız: Her şeyi eldiven kullanarak işleme 
tabii tutunuz. Malzemeleri sabun veya 
bulaşık deterjanı ve sıcak su ile eldiven 
giymiş halde veya bulaşık makinesinde 
yıkayın. 

• Eldiveni çıkarınca veya kullanılan mal-
zemelerle ilgili (toplama, düzenleme vs.) 
işlemlerinizden hemen sonra ellerinizi 
yıkayın. El yıkama tavsiyeleri 20 saniye 
sabun ve su ile yıkamayı içermektedir.(ÇN)

Çöp Tenekeniz

• Sadece hasta kişi için ayrılmış çöp sepeti-
niz olsun.

• Çöpü toplarken ve sepete atarken eldiven 
giyin. Sonrasında elinizi uygun şekilde 
yıkayın.
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