Fakülte Temizlik İşleri Denetimi İş Akış Şeması

Fakülte klinik, idari bina ve diğer katları
gezilerek genel temizliğin yapılıp
yapılmadığının kontrolünü yapmak

Kat temizlik personelleri
uyarılır.

HAYIR

Gerekli işlemlerin başlatılması
sağlanır.

Temizliğin gerektiği gibi
olduğundan emin olunur.

Hatanın tekrar edilmemesi için
Temizlik Şirketi Şefine gerekli
uyarılarda bulunulur.

Temizlik İşlemi
gerektiği gibi
yapılmış mı?

EVET

Denetim sona
erer, diğer
birimlere geçilir.

Fakülte Bakım/Onarım/Tamirat İşleri Organizasyonu İş Akış Şeması
Gelen Talep Değerlendirilir.

Rutin bakımlarının yapılması
gereken cihazlar saptanır

Yetkili servis ile bakım onarım
sözleşmesi imzalanır

Sözleşmeye göre bakımlarının
yapılıp yapılmadığı denetlenir.

Cihazların arıza yapması
durumunda sözleşmeli firma
yetkililerine bilgi verilir, arızanın
giderilmesi sağlanır.

Birimlerden gelen arıza
değerlendirilir.

Arızanın cinsine göre ilgili
personel birime yönlendirilir.

Yerinde onarım yapılabilecek
durumda ise, gerekli işlem yapılır.

Atölye ya da teknik servise
götürülmesi gerekiyorsa,
gönderilerek arıza giderilir, çalışır
duruma geldiği kontrol edilir,
birime teslim edilir.

Fakülte imkanları ile tamiri
mümkün olmayacaksa Satın
almaya bildirilerek yetkili servisin
çağrılması talep edilir.

Fakülte Tıbbi Atık/Çöp Toplama, Depolama ve İmhaya Teslim İş Akış Şeması

Fakülte geneli evsel atık ve tıbbi atığın
toplanması

Fakülte geneli evsel atık ve tıbbi atığın
Birimler tarafından ayrılmasının
sağlanması

Evsel atıkların gün sonunda temizlik
personeli tarafından çöp poşetleri ile
toparlanarak, günlük evsel atık toplama
konteynırlarına atılmasının sağlanması

Tıbbi atıkların sabah 10.00 öğleden sonra
15.00 saatlerinde sadece bu iş için
görevlendirilmiş eğitimli ve teçhizatlı
personel tarafından kliniklerden toplanması
ve uygun poşetlerde ve şartlarda tıbbi atık
toplama deposuna naklinin sağlanması

Fakülte geneli tıbbi atığın büyükşehir
belediyesi tarafından yetkilendirilen firmaya
teslim edilmesinin sağlanması

Santral/Otopark İşlerinin Takibi
Santral

Otopark

Fakülte Santral, telefon trafiğinin
sağlanması için gerekli alt yapının ve
personelinin kontrolünün yapılması

Fakülte yönetimi tarafından otopark
kullanımına izin verilen personelin
araçlarının düzenli kullanımının sağlanması

Fakülteye dış hatlardan gelen telefonların
ilgili birimlere ya da istenilen dâhili
numaralara aktarılmasının sağlanması

Otopark girişi bariyerlerine ait kumanda ve
bariyer bakımlarının sağlanması

Birimlerden gelen telefon arıza
taleplerinin giderilmesi

Birimlerden gelen talep doğrultusunda
harici, dahili hatların bağlanmasının,
iptalinin sağlanıp, hat yetkilendirmesi
yapmak

Periyodik bakımların yetkili firma
tarafından yapılıp yapılmadığının kontrolü

