
iı-açı-Rvıa Hizvırri ALAcAK oLAN giniMı-rniıı
KAnALı vE AçıK ALAN giLe iragı-osu

s.N. BlRlM ADl KAPAL| ALAN m2 AÇlK ALAN m2
1 ll 5ağ|ık Müdürlüğü Kampüsü 13 949 867 7
2 Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Binası 4500 27oo
3 Yeni Halk Sağlığı La ba ratuva ru 8145 276
4 Akça ka le İlçe Sağlık Müdürlüğü 70o
5 Birecik İlçe Sağlık Müdürlüğü 680 800
6 Bozova llçe Sağlık Müdürlüğü 1500
7 Ceylanpınar llçe Sağlık M üdürlüğü l000
8 Halfeti ilçe Sağlık M üdürlüğü 90 1()0

9 Hilvan İlçe Sağlık Müdürlüğü EOLi 957
10 Sive rek İlçe Sağ|ık Müd ü rlüğü 1200 2O00
11 Suruç llçe Sağ|ık Müdürlüğü 750 4825
Iz Vira nşeh ir llçe Sağlık Müdtirlüğü 807 320
13 Haliliye llçe Sağlık M üdürlüğü 4 500
1,4 Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü 6453
15 Ka ra kö prü lIçe Sağlık Müdü rlüğü 1320 310
16 Güzelşehir ilçe Sağlık Müdürlüğü 1500
77 Haliliye Trsm 275
18 Verem Savaş Disp a nse ri 300
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iıaçı-nıua Hizıvırri ALAcAK oLAN giniMı-rniNJ

KAnALı vE AçıK ALAN giı-oirngı-osu

s.N. BlRlM ADl KAPALI ALAN m2 AÇlK ALAN m2
_l Akça ka le Gsm 7{Jc

2 Balıklıgöl Gsm 47o

3 Birecik Gsm

4 Bozava Gsm I40
5

5

Ceyla ıı pın a r 1 ı,ıoltı Gsıı,ı

Devteşti Gsm

720

/50

7 Eyüp Peygamber Gsm

ö Eyyübiye HayatI Harrani 400

9 Eyyü biye Yenice Gsm

10 Ha rra n 2 nolu Gsm

11 lta liliye Gsm 2000

t2 Su ruç Gsm z4o
13 Süleymaniye Gsm 315

14 Sjve re k 1nolu GSM

15 Vira nşe hir ]. nolu Gsm 400

16 Kara köp rü Gsm

1.7 Yunus Emre Gsıı
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gerekriiiııdeeiriŞrı--ÇıkıŞlıı-ındııiikIı"ııiçi lırııı 1:ıc,ıstıneliııi aıınriı \etki\iııe ,ahil) ()liı..akiı;.

}lAr)ı) la-9) is ı-ııx i r- ı.:,ı-i \,|,] s.\(; 1.I l\,1.1.. l) ıl i lt L[.lti

ktırtıılı tısıılrc çarcleı-iıi işçileriııu iia|cıı)lL-LlC ııliikcllef rılnıkla birliktc. Biıosidal [,ı.i]nlcrin KııIlanıın Usul YeEsasIarı Hakliııcliı \'önetıııcliğin 1.1. Ve 1_i. ıııaciı,iesiııe göre.

Kaza re zchirleınıelelt- karşı ktılliınılıııık iizçı,e ]ıcı,ckitıç.. ekitıin litıllaıtlığı (Dcğisikibaıe:RCi]1,5,,]0l]279_10)
lıirrısidlıl iiı'ijlllerc qöIc sl'ıcsi[ili aıııiıl,ıılııı ı iie !_ıe ıcllli ıliieı ill.r ıiı.ılıııı ıııılzcıııcıi] Lırılııııaıı

krıJliılıııı,ııl:ı,ıiı.;çı.ı. lı l ; t . l j ı ı i . | . i j l , l ı i1.1z,:,.. ,l.,, ..1 ,,.ı.,.ilı!ı ,.ll:.....,

ll!-ı' ekiP !:iil'c\ c giderkcıı- ktrza r c zt'lıiı'lcıııııcicı,tlç, kııllanılnıak i]zcı,e ilk_r ıı.ilıın çantasıIıı beıiıbeı.iıile götüı-ııckztıırıırdadır, Kıza rc zeIıirlcıınıelcre karşı ıerekli ı!,tibir|eriıı a|dırılınasıııclaıı heİhangi bir kaza,e zehirlennıehılinde ilkYardın'ııı r'aPtırllınaslnii:ln l'c [ıiı]teclaı i kıırtıIuşuna şerkinılcn iIqıli Ilrnıa ç-aü,sanIa1 ile birlikte f,irına
sı.ırrıırı ltıd ıır.

Bıı itibırla rıahhiidiin iliasında qerck ilııııa| ı,t, tlikkaısizlik^ ıçıll-ıirsizlikıc,n Ve ü:ı.-rckse ehlil,ctsiz işçiler
Ça.lı i-ınnilkıan \'eYa heıhaııgi bir sel,ıeplc r ııkııu l,ııılııcak kazalaı.riaıı . tiı,l.,ıİc ı lını1a s,r;;;;,,,..'Yiikleıici fiııııa iŞ kanuııı. iŞÇi.sağlığı vc iş güvenliği tiiziiğii hiikiiııİlcı,in. gir" işçiİ.,İ,İ *gİ,_ı,n, ı,o.,,,nrı, ti..r.her tiirlü.sağlık tedbirIcrini sağla.vacak ve işçiücriıı İelılikeİ şaıtüaı altında çalışınasıııa nıeydan ycrilnıeyecektir.
SosYal SigortaIar mevZLıAtına göre tiinr işçilerin işçi haklarınııı ödeıınıcsi. işİi uj,,,,.ı,ıo., u"ıİ ilçi çıı<arılması gibisorıııırlııluklar vükleniciye aiıtir. Ytiklcnici. hastaııc biinyesinclc iIaçlanıa ;şıİa" İ"İ,İİ",ı".'"İ 

'1İJrsoneııerin 
sagııı<raporların ı idarcrc sıınınak zorrııırladır.

MADDE-ı0) FİR}İA T,,\R.\l.,l\l).\\ \,.\I)ll-.\N iı..rç.ı-,rıı,r },APILlŞlNDil tl\.GULANMASı
G E ltE K I|N Ş,.\ |tTl-Att \/ E A ltA \.\ \ ( : i H.\1_ |_A ıt (MA K i \..A l..\ ıt)
a) Firına, ilıclınıa pı'oeıanıında. tİeparıllı;ıııl:ırın iş ıktiritesiııiıı ıksıtırralııasıııa re hiçbir toksikolojik riskin
oltışnıaı acaQı lıiı. zanraı lanıa_ı a d ilkat etIeeckıiı.
b) Ihalc uhdesinde kalan llrına.. kııllaıııl:ıcak ilıçlaı,ııı SağlıL Bakanlığı ı.uhsatı. Tiirkçe Etikeı örneği, üriinGaıaıti l}elgesi. MSDS (giivenlik bi|gi ttırınu.) bİlgelcri iİe Ruhsat Sahibi firıradan alııacak yetkili SatıcılıkBelgelerini Muayene kabul ve kontrtıl İonı is_ı trıı uıa 

-sunacakl 
ıı-.c) llaÇlanıa iŞiııi YaPacak iı,ııa. veıeri kırlar qaz ıııaskesi. eIcliı,cıı_ çiznı!-. loz nıaskcsi, koı.uvucıı gözlük. elfelıeli. işçi elbisesi. ilk.rarclııu çalıtaslıl: [ııılııııiliırııııkla stıruln|ııduı..

d) Ul'gulanıa sırasında idaı'e istediği taktlirdç- hiı.görevlisini tı_\.gı||ıınavı giizlenrek aırıacıyla. flrmaya nezarctctı|ıck iizcı,c _!ıö ı,,, v lc ıı d iıcbilecekı iı..
e) l:iı'nıa.(al"lindan YaPılan ilaÇlııına.tırgtıl;tınasında. işçilcriııe ıüezaret edcn ve hastane idaresiyle kontakkııı'acak 

.bir -reıkilisinin bilgilcriııi sözleşıi,ıeııiıı iınzalanınasıııı ıııiiıcıkip j (iiç) giin içinde idareye vermekzoruııdad ır.
l) Kullanılacak insektisitleıin. çı-.r rcve veı.clıilcceği fiziksel. kiınıısal. bi],olo_|ik etkilcfinden tlrına sonımlııdıır.
g) İlıÇlaınalaı'lliıstaııı.'rcıkilisi rçllı,ııııı ı:ıı:ıllııılııııhcliı,leııenıiık\iı]](-!,öf(ıılıılaeıkııı..
ğ) Koıııisl'tln (ıl'aılü]dan ıü\'gtılı !:iil'i]ilı]c\.ıı _riilllcııl rc tlıurılııııılar. tirıııa_ı.a razılı olaı.ak bildirilecek vc
ur gıılaııa laı'ı ı değiŞıiıilnıcsi isıeneecktir- \'iiklçıicirc hastııııe,|.ki lı.ı,a,ıui t,i. ı,aİ,.,ıe ıe İeııirıci şiknl.etiİlclildiğinde'. eı _qeÇ l2 saat içeı'isi]](lc tıları nıiiclııIıal,., eııniş ıı|acakıtı. l Iastaııcleriııizin hcrhangi biryerindekiIııŞere r'ı" kemiricilerle nıiicadeledc kcsiıı bir ncıice alaııavıp aıdı aı-dına _İ k;; k;;;;lr;;;"a v|a.,l, ihta. alu,yiikIen iciniıı iş akdi bozultıı..

h) I]imıa ÇalıŞanIaı'ı. ilaÇlanıa esnasında cııı r,e nıal giir.enliğine öncnı r,erccek. ıı]a<lrli lrasarlara karşı idarevesorıınılu tılııP, firnıanın rır'!:tl lanıa lı rı ndaı kırııklıındığı tesl,ıir ctiileıı biııa. nıakiııe ı.e teçlıizat ile her tiiı.|ıidcnıirbaŞ re sarf nlaIzeılıc zilaııları- tcslıiı ııIıııı;ıcak u gİlntıi giiııliik tlcğer iizeı.indeıİ ve Hasar TespitKonıisvcınu onal.ı ile takip edeır t'aıııı.adaıı diişiilecckıir.
ı) ilaÇlanıacla ÇallŞan peısonel. lrasıa ve lrastı ı akın|arının ilaçlıııa<la kullanılacak uygunSuZ ilaçlardan doğacakzararlaı'lndaıı tamanıen firırıa soı'ıınrlıı ıılacaklıı,. Hastaııe binasınııı duvarlarıııı. demirbaşlarını kısacau-r'gulandığı Ycı'lerdeki tiiın lı)alZenlelefi kalıanııaıacak \ç za[iıı, r,crıııe.vecck^ iz bırakııraı,acak ciırstenolıııalıdıı,. l ler tiirlii ilaç ve ınalzcnıe tlıııaı ıı ıiı ,,tıcıktır-

^€ınhe*"E*!^
ıl



(lalırclk) lnaicadelesindc kuılanıldığtna dair sağlIk ltıkınlığı (-İ'ürkçc prospcktüs bi|gilcri)
Etiket Öı'ncğiıııle kullanıır vc tı_r'-ııulaııa clozları bclirtilıniş.,,lıııı1,1,ı,.1ilgili bcl_uc ilaçlarla birlikte Muavene
ka[,ıul vc kontı-oI koııisyoırrıııa sunıılacaktır.)
2) Kapalı Alan Rezidüel Haşcrc Mücadtlcsi;
KııIlaı'ıılacak insektisiı gcıck eıki gereksc hasıaıre personeli ve lrastalara ıııaksinıuıır emniyeı |aktörlerinin
saglanırıasl aÇısıırdan koktısıız ve iısaıları ıahı-iş iriticc eımeı,ecek şckilde oln]alıdır. Kullanılacak ilaç Sağlık
Biıkan llğıııdaıı oıraylı olıııatıdır.(ilgili hclge ilaçlarla biılikle Mı.ıa},clle kabuI ve konh.ol komisyonuna
sunulacakııı.) A;-da l kez ı.ıı'gtılanıa ı'apılıııalıdır. lliıstanc idafcsi istedigi ıakıliı-de bu u,ı,gulaııra afttırılır. Finna
buırrı PeŞinen kabul cdcr. )'iiklcnici tirıııa. SığIık t}akaıılığı ı:ııııt'ınt]aıı o,ıı. l,,nn.,,ş halI Jağlıgı alanında haşcre
ıı'liicadelesiıdc rezidiial ıır'ü:ıılııııiı ,r apılaıııiıı iıcık a laıılıı,tIa _j cl l'tııın[ilasr tıırtıncia ilaçlar kulİaıİıcaktıı.,

3.Kenıirgcn §'tüacıdclcsi: Ro(lentisit Kııllırnınıı:
Kcnıirgen n]iicadelesinde krıllanılacak rodentisitlcr cıki \.e gcrck hastane ;ıersoncli_ gerekse lrastalar açısıırdaıı
ıııaksinıunı eııniyet l'akıörleıiniıı sağlannıası açısıncliııl aşağıdaki özelliklcre haiz. olınalıdır. Ayda l kez
uyuulanıa yapılınalıdır. Hastaırc idaıesi istediği takdiıde bu ıı\,guIanra afit|ıılıı. Firılıa bıınu peşiııen kabul eder.
a) l jeneras-r'on antikoagtiian lara direıç kazınınış rllan thre ve sıçaılar iizerinıle etkiIi olabilecek aktif nıacldeleri
içeı,melidir. İlaç.jel. pasta tbrııiiltısr ııntı \ç\ı ı]ıLıtıı tılok şckliıde olınalıdıı.
b) lnsanlaı(özelliklc Çocuklaı) ıarainrlııı kazara ı,ennesiııi ()nlcınek içiıı cavdıı.ıcı tat \:cfeır kiınvasallar
içeı,ınelid ir.
e) Fare ve sıçanlar iizerinde de ctkili olabilcn. uı,gıın yerde ul,gtın pı.eparatlar kullan ı lınalıdır.
d) YaPılacak nıücadclcdcn en 1'iiksck verinıin alınabilıneİi-içiıİ yeııleı, çocuklarııı. Irayvanlarııı ve kuşlarıı
ulaŞaııal'acağı ıııaksiınunr cn]ııiveı sağ|aıııl) liıı-e ile sıçaıı|aı ııı,atıİıdan dalıa çok tcrcih ediİeı.ı yeın kutusunda
kııllaıı lırıalıd ır_

e) Kenri[gen (fhre vc sıçan) n'ıtica(lc l('s in(lç thüc \cıı istas\iıt]laıı hastancıniz ı, ı,, bnğlı ınerkezlcrtle Muaı,enekabııl ı,e ktınırol teşkilatııüıı] 1espit ı,rıiii ıcrlcıc r tılesıiı,il,..rck koııırıılii. l",rİ,.,rı İnr,ru,- J"ıa,,.,ı*.lgözleıecektiı. Aktivitenin ) oğıııı ltığü|ııttı) ıı-ııııısı gijz|L,|ıdiğintic ılcıcği kadar koııtrol ve- ilaçlaına vapılacaktır.
Fare Yenı istasroıılaı'ı del'aıılı sıııetle aıııı sa1 ııla kalııasını özcıı gösıeıerek kaı,bolaırların _r,erine .r,enisikonıılacak, aktiıitenin -r'oirınlıığılna göı'c İ'eın ktıııılaı,ına ilarc vıpılacaktır. Yapılan tıiırı uygulaınalar idareye
rap()r edilccekıir.

Diğer Zıra rlılar:
Bit-Piı'e Prob lenı leı'iıırle ktıııakÇı rehabiliıısroıııı içiıı hastaııı. il,., koordiııısrrıı sağlaııarak oı.tanıiaıın Sağlık
Bakanlığından onaylı ilaçlarla ptılr crizasriııııı ı al.ıılacıktıı..
Arı Prolılenı lcrin in orta;ıa Çıkıııası lıalinde ı uvalarının buIunup ıahrip edilnıesi ve ınicrocapsül veya süspansiyon
Konsaırtrc insektisit tıYgulaılıası t'irı-ıa tarallndan yapılacaktıı. Siiıiiııgeıı (kertenkele, y,ıur, uİr"p kırkayak,
örünıcek) nıiicadelesinde, mevctıt popülasyon ilaçlaı,ile uygulaması vapılacaktıı.. Nisan ve Ekinı Ayları arasında
ve l[izıını halinde sağlık tesislcri ye lıağlı nıeıkczlertlc _.,ılaıa karşı iizel etki cdecek ilaçlama yapılacakıır.'|'iinı anıbiıı'r'c dept'ılarda giiYeı'e karşı iliıçlııııı ı,l ıla bir deltı lilpılacaktır. llastanc kİaresi isic<liği ıakdiı.<lc bıı
u-r'gtıIanla aIttlr|llr. Fifına buııtı 1'ı,.'şiıcıı Lıbııl ecleı. Biiıiiı zlıı,ırlııın ıı iicacle Ies iııdc kııllaııacak iIaçlaı.TC.Sağlık Bakaıılığıııca rtılısatlaıınııs ıılıuııliııı.ill.:ili hclgclcı, ilıçlarla [ıirliktc Mııa_rene kabul ve kontrol
koınis_r oııuıı;ı stıııu lacaktır. )

J\l.\ l)DE_7) Z.\&\lt \, I I.1 ASı\ ll l |i ].^Zi\r i Ni
ıı'iiklenici f']rıııı is esnlısındı ıııeltl;ıııa ccIcbilcı,.-k ]ııs:ıı rı- zııı-ıı ıızıııini ile ıııijkclleliir, \1erdaniı g.eleı zaıarıe

Yiilılcılici l']rııı;ı,ı a lıiı Lrlı]lık. ii,'çlc ili]\ill \e ,,ir;ıılı giiIercecl. \!- ı]lilsl.iıllıIl liiklcnici firııı:ınııı ırlık
istilıkııkııı,lıııı kç.ilçççl,tiı..
}lAl)D[_8) GÖR[Vı.i l -ı,.|ti \ K l YAI..t.],|. ı.I ItI Vt. D()N._\\ l \I l-.\It
llaçlanıa fi rnıası eleıııaııIarıııııı h:ıstaııeıe !:iı. iş ı,e çıkışları hastınc r (iıetinıiıı in deıetinıi altıırda 1,apılacak. 1,akakıııIiıı,ı bııluıırlııtıılacak ı e iaşeleri Ijı.nıa 1aı.ıı l ıııdan karşı lanacaktır
İl:,ıçlanıa işin i \apaı] pcıson!-litı kır at":tic.ri 1iiklcııici fiııııa taı-allnc|ıın İş Kanııııı l Iiikün.ılerine görc ı.erilecek vci'irıııa. göı eı,l ilerin i n kıı,aletleri vc lıeı- tiirl i] rloııanııııından soıııınlu olacaküır. ilaçlaıııa görevlileri kı r ateı leı,in i
daiııra tenıiz ve düzciin bir şı-,kiltle l.ıııltııırtıı ril aklı ıııi]kellcltiı,, İlıçlıına 1ıeı.sı-ıııcli tek ıilı clbise giı ccek. hast

\ l.,ıı ici. ilııilc |ı,ıııııstı ]ı izıııcı iıı _r criıı,., gel jri lcbi]ıııesiı,. \
'Biıosidıl t.'ı,iiıılcrin Kııllırııını t stıl rc l

lı

sıslaı,ı l lıkkıııda Yiiııclırıelik' kıpsaıırıırda bııiıındrıı.ulnıası gerğ



h) SözleŞnıeli firnıa sıkÇa problenıleriıı },aşandığı alanlarda. soı,uırları çözırıek için özel bir dikkaı gösterecek,
haŞere vc kemiricilerin besleırip, yaşadıkları oftaınlara, özellikle: residuel, insektisit ve pestisitler
ku llan ı lacaktır. Ayrıca hasta odalarıııda. anıeliyathane ve voğlın bakıın ünitelerinde, alınan önlemlerin
baŞkaları taraflırdan görülmesinin alzıı !'dilı]edigi verlerde ve kontrol paırelleri. sigorta kutuları. ınakine içleri
Ye kablo taşılıcılarıı ueçtiii veı.lerc insekıisirlcl.jel ıclı toz ıırgıılanacakılr.
ı) İnscklisit ve ı'odenıisit tırqrılaııııIııı'ı _ı;ıl'ıılııken hısıııııu- lıiznıı-rlı-ri aksatılnıavacak şekilde yerine
gct iıilecı'kr ir. Özellikle r izit. zirıı-el- ,\eı]]!,k iaaılcfi ılışıııtlı_ saaılcı- ıeı-cilı ırlilecekıir.-ilaçlanıa ı,e ıırücadele
\,ataga bağınılı lrastalaı verleı-iı.ıdcn kaldııılınatlan ;,apılacaktır.i) İlaÇlanıa s[iresiııce- Çalışanlaı-çalışnıa orıaıııııtlaır uzaklaştırılnıadan ilaçlaına iıııkanı verilnıelidir.j) İlaçlar kokusuz olacak, kullanıldığı ı,cı.leıde leke bırakmal,acakı,ır.

k) İlaç kanseıojeır etki},,c sahip olnıal,acirktır.

l) Firnıa. 'Bi)'osidal Üıiinleı'in Kııllanını llstıl ıc lisasları Ilakkııcla Yirnctıııelik' çcrçevesindc harekct
edecckıir.

nı). Yiiklenici ^Sağlık Bakaılığııılı tarsi',e ve diı'ektitlcrine uvacırgıııa ı,e Bakanlıkça ı.uhsat veriinıiş insektisit.
ı'odentisit. nıollusisit ve benzeİi haricinjc kiııyasal maddeleİi kullanmayacağına ve tarım alanında kullanılan
Pestisitleri kııllannrayacağııra daiı,. ıııesul miidiir ve!,a Firma ıaıafındaı,ı taahhüİnanıe verilecektiı.n) Firnıa, kullanacağı ilaÇların kııllaı,ıın] ı]et()duntı gösıeren aşağıdaki cetveIi ilaç etikeıinde belirtilen
kııIlanın,ı oranlarııra göre diizenlcr erek kr_.ınlrrı| ltşkiIatıııa srııraçaktır.'|'ablo- 

l
r-------------:=-

ilaç Adı Uy ulama !!919ç!9 _ seyre
Kapalı Alan

Açık Alan

ltme oranI Etki Alanı

0) .Kullanılacak ilaÇlarln kiınl'asal grtıpları re galenik şckilleri hakkıncla açıklaıııa raporu olnralıdır
ö) llaç hazırlınıa vc iIaçlaına anındı alınacak koı,tı,uctı sağlık tedt-ıirlerini açıklal,aıı rapoı-
<ılırralıdır.

p) ilkl,ardıııı çantaIaı.ı ve içeı.ikleı.i hakkıntlı ıçıklanıa rapcıııı. olnıalıdır.
r) KuIlanılacak üriinler T.C. Sağlık Bakaıılığı «ıı,ıavlı rılı,ı,ıalı ve üıün etiketinde etkili dozları buluııı.ııalıdır.

Y19D.E o) İııçraıra ıwÜcıuııı.ısİNDE KUI,LANIı-ACAK YÖNTEM VE PERİoTLARI İLE|LGILI KULLANILACAK f,KiPMAN VE iLAÇLAR
1) Siı,risinek, Karasinek vb, it!ücıdetesi:
SiVrisinek |e karasinek nıiicaticlesiırtlc: ııı i]cııılc let|e kııllınılıcak ilaçlara kaı.şı diıcnç ıelişınenıiş olınası
d ikkaıc a lıııacakııı-.

Siı,risinek ı,e Kaı,ısinck (Anoltl.,\etlcs. Cıılcxlerin,e t'lv Tiinı-fiirleri)
l-arva Mücaı|elesi;
Man-Ekinı aYları arasıııda ;ır da eı'ı az biı' kcz ııl gulanıa vapılırıalıı|ıı-. Saptanıııış veva saptanacak larva

kaYnaklarına tıYgulan'ıa ı'apılacaktır. Kaııılizısronlaı,clıı ı,e tbsscpı ik lcı.tie sagıİıı ı]a kan ııİı ııdaır oıraylı laıva
ilacı kuIlanılacakıır. Laır'alar iilcliı](lc ğı] iız l ;ı_ı kalıcı etkili tıInıalı \,e iiliiı.ıiin tliğer canlılara ve çevrevczararı olnıalacak. Avrıcı ilaÇ sir'ı'isiııc'k ı c kiıı,asiııck lırva ıniicaılı-lesiııde kııllaıııldığİıa tlair Sağlık tsakanlığı
Ttiı,kçe [,ıiket Örneğinde kullaıını ve ıı-ıgıılaııııı dozları beliı.tilnıiş tılnralıdır.
Ergin Miicadelesi:
ı\Çık alanlarda gün baılmı esırasıırda başlanıiık kaidesi iie et t]LV cihaz|arıyla Mart_Ekiın ayları arasında ayda
cn az bir kez uvgulaına;rapılı'ıralıdır. Cerckli göriilen adette UV lanıba alımı, bizzat şirket yönetinıince
YaPılacaktır. Kullanılan UV laınbalarııı a_vlık peı'iyodik temizliklerinden ve bakımlarındaı hiznıet vereıı tirma
sorun'ılu olacaktıı'. lJastaıre idaresi istediği taktlirclc bu uygıılaıııa aı,ttırılır. Firıııa bııııu peşinen kabul eder.
Ciindiiz diııIcnınc ve saklanıııa alııılaıııı;ı 1kııı;ıl. ltıgaı,. kollckıiiıicr. lbsseptikler. tiinı bojı.tınılara) rezidiial
ıır,tıılanıalaı, 1 kalıcı ilaçIaıııa) rapılıcakııı..

_ 
AkŞanı penceıı'den giıiŞ sııasıııda l)eİcer!, lcnllIlaİllıdaki din|ennıç nrıkta|arıııa da rezidiial _vada lııça ilc

boYa nııı ıır,gıı la ırııla rı,ı apılacaktır,
Hrgin ınticadc|esiııdc krıIlanıl:ıcak i|aç irldiiıiicii aktit ınadclc içerıneli_ ayrıca ilaç sivrisinek ve yakağan

Gülay *ffiİ
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yöNETMf ı-iK: 2ıi5/20ı 1 ,",,il'l)',';:}r1l.'.ll1li5}11i;l*.[\1İ,i:,i",, Bilosidaı üriinıeıin Kuııanım
Usııl r e Esaslaı'ı Hakkıııtla )'ölıetıııclik] \ c .\\ n; \-iiİcı ınclikı,,- Dcğişiklik \.,apılnıasına Dair Yönetnreliği.

MADDI _l) iHALINİN KoNUsu, şe xı.i işİx Nirıı-İĞi vE MiK.IARI
ihalel'e konu olaür hizırret; ŞanIıurfa ii sagı,t Miidiirliiğii ve BağIı Sağlık Tesisleı.inin tüm hizııet

biıraları. a,r'rıca: depo. ınalzenlelik. gıda aırrbarları. ısı kanalları. kana liz.asvoıı lar, kolektörler ile sağlık ıesisleri
sınırları dihilindeki söz koııustı ııekiı'ılaı'ı ait biitiin kapalt ve açık alaırlar, park ve bahçeler, giriş ve çıkış yolları
ile Çevı'esiııiır nıeVsinısel Şanlaı'a ııöre 

_\ ıirıi\!,lı \,e ııçaır lıaşeı,clcre karşı ııiicadele eaiıe-rei ız ay süreyle
ilaçlanıa işidir,

T,.c.
s.\ĞLlK B.\K^.\LlĞl

TüItKiYı.: KA}tU H,,\S,IANf Lf Rİ KURUMU
Şaulıurfa il Sağlık Müdürlüğü

Sağlık 1'csisleri

MADDE _ 2)iHALEDE YET[R],iLİK içiN anax,rru rILGELER
' Firnra. Bi;''osidal Ürünleıin Kullanını UsuI ve Esaslaıı }Iakkında Yönetııelik'çerçevesinde Biyosidal Ürün
Uygulanıa izin Belgesi. Mestıl Miidiir Seııitlkası vc ı,önetmclikte beliıtilen diger beigeiere sahip olmalıdır.
' Fiı'nıa. Bi1'osidal Üriinlerin KuIlaııını [:rııl re Esasları lIakkıncla YönctnreIiğinde belirtilen izinleri almak
zoı,tın Iudtıı.

' ilaÇlaııa 1-1ıali.r'cıinivijliilccck ,-'kipıe. ıncsiil nıij(liiı,\e_\a [ıiı ckip stıııııııltısıı olırak cn ız bir Tıbbi Teknolog.Sağlık \1eııılrıı (Çerı'e Sağlığı. \c\ir l()pltıtıı Saglıgıİ- llcııışiı,e. kiııı_ra ıekııisreni ,,"1,o ,i,.uoı teknislenibulunıııası zoıuıludur. EkiP soıu ııı l.ıı-sı.ı. ilaçlaına İhİliyeti içiİı gerekli hazırlıklaı-ın 1.apı|nıası ve her ti.ırlügtivenlik ıedbiriniı alınıırasındaıı, aııklarııı düzenli topIanmasıİıdan- sorumludur. .gi),o.i'drl Ü.ü"l"rin KullanımUsııl ve Esasları Hakkıııda Yöıetmelik' Ek-l deki foı,m, i|açlanıa yapıldıktan so-nra sağlık tesisinin idaresibirlikte al'nı anda iırrzalaııarak. bir ııüshasını sağlık tesisine bırakılacakİır. ıyııca işleyiştJ gorıilen aksaklıklar
ile ul.gulaınada oluşabilecek kazaIar ile ilgili Finİıa sorııııludııı.

\t.\ DD[-J) iı,rç:ı,rıl.r K()Nl,sl YIllt LEIt:. |Jiitiiıı litıridtıı.laı. l c [ıığlıntı kofi(lO1.1all
. l}iluınıını tedır i odılırı
. Doktor. lıc,nışire r e asistııı odalırı
. l]ısta oilaIarının tiinı ıırefitışatı
. |lasta kalıu]_ rezıreler. İclari hizı»cl biı.iııılcı.iıin ti]ırı l)öliinllcıi. .\cil serr isler. ptılikliniklcı.. kIiıliLlcl.. lıb(lfiiltli][lıI. ljziL ı,..ılııı i
bö li]ın Ie ri
. lJiı aliz [ ııiıe,i
. Klııı Rıııık.ı.ı. \ (]!:ıllı Bıkll]] l'ııiıe.leı.i
. l]iiliin Merdir eııler r c ııcrdiven lııışltıklıı.ı
. ı\saıısöı \,c z!-ıniı çtıkıırları. Hısta ziı aretçi salonlirı.ı
. Biitliıı İdari biirtılaı.. Aı-siı lcı.

bijliiı,ıleri. Rad1 ol«ıji iiıritesiııin tliıı

, Sıc,ril Dcpiı. ,\nıe,]iırıılııne ıııılzcıııc hızııjıııııı bijli]nıii \c !,(ıı|]ıc. lıiılı dcl)(]IıI. Ilıstaııcde büıltııüaıı ıiiıı1 ttı\ılcı \c bııı,\(Jiıü.

çer ı,cleı,i
. I lıstane lıııciı kalıaklarııııı açıldıuı Lıiiinıcler_ lıiıı ılantlıı.ına l.ıııcırlırı. Ç:ıtılar \ e binalaı. aıtsındaki boşlııklar
. Haslane,niıı biiıijn caııılırı. kapılırı ıe (lıı\ıır l)iııııli}Ii. 1\,ltıtlak vc Kat Mutfakları. Rad,ı ıtöı, kat'csleı.in iıı içleri
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