
BİLGİLENDİRME TEMİZLİK - DEZENFEKSİYON 

   
*Öğrenim dönemi süresince kurumdaki tüm alanlar (bahçe dahil) ve oyuncak, etkinlik 

malzemesi vb. materyaller her akşam periyodik olarak dezenfekte edilecektir. 
*Birden fazla grup/öğretmen tarafından kullanılacak malzeme/alanlar kullanım öncesinde 

dezenfekte edilecektir. 
*Kurum içinde özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin ve ortak alanlardaki tuvalet ve 

lavaboların temizlik/dezenfeksiyonu günde en az iki kez yapılacaktır. 
*Kapı kolları, aydınlatma düğmeleri, lavabolar, tezgâhlar, klozet adaptörleri, masalar, 

sandalyeler gibi sık dokunulan yüzeylerin günlük temizlik ve dezenfeksiyonu için su ve deterjan ile 

temizlik yapıldıktan sonra 1/100 (5 litre suya yarım çay bardağı çamaşır suyu) oranında sulandırılmış 
çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılacaktır. 

*Her sınıfın ve alanın temizlik bezleri ayrı olacak, başka alanlarda kullanılmayacak ve her 

kullanım sonrasında uygun şekilde temizlenecek olup temizlik esnasında personel tarafından eldiven 
vb. koruyucu ekipman kullanılarak temizlik sonrasında çıkarılıp atık kutusuna atılacak başka alanda 

kullanılmayacaktır. 

*Yapılan tüm dezenfeksiyon işlemleri ile malzemeler kayıt altına alınacaktır. 

*Kurumumuz tarafından sürekli dezenfeksiyonun sağlanması amacıyla 0-49 mikron partikül 
aralığında ayarlanabilir DYN-SIS marka Ulv Sisleme/Dezenfeksiyon Cihazı satın alınarak uygulama 

anlaşması sağlanmıştır. 

*Kurumumuz tarafından sürekli dezenfeksiyonun sağlanması amacıyla yapılan araştırmalar 

sonunda Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış Bioxi® adlı dezenfektan solüsyonların 

kullanılması planlanıp satın alma işlemleri yapılmıştır.  
*Bir dakikanın (<1 dk) altında etki süresi içinde % 99.999 Dezenfeksiyon ve sterilizasyon 

etkisi ile oldukça güçlü ve geniş bir Anti-Mikrobiyal etkiye sahip ve özel cihazlar yardımı ile ileri 

düzey teknoloji kullanarak hiçbir kimyasal katılmadan üretilmiş Cilt pH ‘ına uygun mikrobiyosid bir 

ürün olan Bioxi
®
 Alkol, Fenol, Aldehit, Benzen, Fosfat, Toluen, İyot, Amonyum gibi zararlı hiçbir 

kimyasal ve ağır metaller içermeyen çevre dostu yüksek düzey dezenfektan olup Doğaya, İnsanlara, 

Hayvanlara ve Bitkilere herhangi bir zarar vermeyip burun, göz, ağız ve solunum yolunu tahriş edici 

özelliği olmayan medikal-endüstri-tarım-hayvancılık sektörlerinde ekonomik zarara neden olan birçok 
bakteri, fungus ve virüsü hızlı ve güvenilir bir şekilde yok eder. Ürün, kullanımdan sonra durulama 

gerektirmez, koku, alerji, renk değişikliği, yapışkanlık, alev alma ve yanma yapmaz. 

*Bioxi
®
 2016 yılında güncel yönetmeliklere uygun olarak 1-İnsan, 2-Ortam, 3-Hayvan, 4- 

Gıda ve Yem Hijyeni Ürün Tiplerinde ruhsatlandırılmış olup T.C. Sağlık Bakanlığı Ruhsatına, Tarım 
Gıda Hayvancılık Bakanlığı Onayına, Avrupa ve Amerika Lisanslarına, ISO 9001:2008, ISO13485, 

OHSAS18001, CE, Helal ve GMP Hizmet Yeterlilik Belgelerine Sahip olarak Bakteriyel, virüs, 

mantar(fungus), spor, alg, legionella vb. bilinen zararlı patojenlerde yüksek düzey dezenfeksiyon 
yapabilen ürün olarak onay almıştır.  

*Tüm temizlik ürünleri güvenli ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutulmaktadır. 

*Hizmete başlamadan önce öğrenci kabulüne uygun güvenlik ve hijyen koşulları sağlanmış, 
tüm kurum ve bahçe alanları Dikili Belediyesi katkısı ile dezenfekte edilmiştir. 

         

                      


