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Nguoi liêen hÇ: Nguyên ThË Hông. Churc danh: Nguòi chËu trách nhiÇm chuyên môn 
cua phòng khám. �iÇn tho¡i: 0902 141 816. 

Nguoi chËu trách nhiÇm chuyên môn kho bão quån v�c xin: Dugce sù trung hÍc Nguyên 
ThË Phuong, sinh ngày 15/5/1988. 

Thuc hien quy dËnh tai Luât duoc và Thông tu sô 36/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 11 
n�m 2018 cça BÙ Y tê quy dinh v� Thrc hành tôt bào qu£n thuôc, nguyên liÇu làm thuôc và 
thyc hien Quyêt dinh sô 1464/QÐ-BYT ngày 06/03/2021 ban hành Huóng d�n tiép nhn, bào 
quan, phân phôi và së dång väc xin phòng COVID-19 trong �ó có bao gôm ph¡m vi ho¡t 
dong bào quan v�c xin, cu thê nhu sau: 

Báo quàn thuôc (dung dËch, dung môi, nuóc muôi sinh lý dé pha tiêm v�c xin) ß 
nhiÇt �Ù thuong. 
Bao quan v�c xin ß nhiÇt �Ù l¡nh: të 2°C �én 8°C. 

Báo quan v�c xin o nhiÇt �Ù âm: të -85°C tÛi -60°C và tù -25°C �¿n -15°C. 

Sau khi tien hành tu thanh tra và �ánh giá d¡t yêu câu, trung tâm chúng tôi xin thông 
báo dáp éng tiêu chuân GSP dôi vói ph¡m vi b£o quan väc xin trong quy dinh vê chéc n�ng 
nhiem vu cça chúng tôi nêu trên. 

Chúng tôoi xin cam doan thrc hiÇn �ây dç các vän ban pháp lut, các quy chê chuyên 

môn duoc có liên quan. 
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