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THÔNG BÁO DÁP ÚNG 
THUC HANH TÓT BAO QUÄN THUÓc, NGUYÊN LI�U LÀM THUOC 

Kinh guri: So Y tê Thành phô Häi Phông 

Ten co so: TRUNG TÂM TIÊM CHnNG VÁC XIN BACH DANG 

Dja chi kho bào quàn: Thôn 1, xã Tân Duong, huyÇn Thùy Nguyên, TP Hai Phòng. 

DiÇn thoai: 0855 294 866. 

Nguroi liên hÇ: Tràn ThË Hoàng Y¿n. Chéc danh: Nguröi chju trách nhiÇm chuyên món 

cça Trung tâm. DiÇn thoai: 0912 609 208. 

Nguoi chju trách nhiÇm chuyên môn kho bào quàn våc xin: Dugye sý Nguyên Thi 
Thanh Nhàn, sinh ngày 22/10/1991. DiÇn tho¡i: 036 678 1592. 

Thurc hiÇn quy dinh t¡i Luât duoc và Thông tu sô 36/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 1| 

n�m 2018 cùa BÙ Y t¿ quy dinh vè Thye hành tôt bäo quàn thuoc, nguyén liçu làm thuóc va 

thuc hien Quyêt dËnh sô 1464/QÐ-BYT ngày 06/03/2021 ban hành Huóng dan tiêp nhn, båo 

quan, phân phôi và së dång v�c xin phòng COVID-19 trong dó có bao gôm pham vi hoat 

dÙng bào quån v�c xin, cu thê nhu sau: 

Bao quàn thuôc (dung dËch, dung môi, nuóc muôi sinh lý dê pha tiêm v�c xin) o 

nhiÇt dÙ thuong. 
Bào quan v�c xin o nhiÇt �Ù l¡nh: të 2°C dén 8°C. 

Bao quàn v�c xin ß nhiÇt dÙ âm: tër -85"C tói -60°C và të -25°C dén -15°C. 

Sau khi tiên hành tu thanh tra và dánh giá dat yêu câu, trung tâm chúng tôi xin thông 

báo dáp úng tiêu chuân GSP dôi vói ph¡m vi bào quán v�c xin trong quy dinh vë chrc nâng 

nhiÇm vu cça chúng tôi nêu trên. 

Chúng toi xin cam �oan thre hiÇn dây dç các vän bàn pháp lut, các quy chê chuyên 

môn duoc có liên quan. 
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