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Kinh giri: So Y té Thành phÑ Häi Phông 

Tên co sö: PHONG KHAM TU' VÁN VÀ �IÆU TR. Dr PHÓNG AN PHUC 

Dja chi kho bào quan: Só 13-LK 3 - Khu �ô thË Golden Land Thôn Vinh Hop, xã 

An Dong, huyÇn An Duong, thành phô Häi Phòng. 

Dien tho�i: 085 324 55 88. 

Nguoi liên hÇ: Büi ThË Thúy. Chéc danh: Nguroi chju trách nhiÇm chuyên môn cça 

phong khám. �iÇn thoai: 0916 888 470. 

Nguroi chËu trách nhiÇm chuyên môn kho b£o quán vãc xin: Duge sý Duong Thi Minh 

Huyên, sinh ngày 02/10/1975. 

Thrc hiÇn quy dËnh t¡i Luât dugc và Thông tu sô 36/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 11 

näm 2018 cça BÙ Y té quy dinh vè Thuc hành tÑt bâo quán thuóo, nguyên liÇu làm thuóc và 

thuc hiÇn Quyêt djnh sô 1464/QÐ-BYT ngày 06/03/2021 ban hành Huóng dan tiêp nhn, bào 

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

�Ùng bào quan väc xin, cu thê nhu sau: 

Bào quan thuôc (dung dËch, dung môi, nuóc muôi sinh lý �ê pha tiêm v�c xin) o 

nhiÇt dÙ thurong. 
Bao quan väc xin ß nhiÇt �Ù l¡nh: tër 2°C d¿n 8°C. 
Båo quan v�c xin o nhiÇt �Ù âm: të -85°C tói -60°C và tù -25°C �¿n -15°C. 

Sau khi tiên hành tu thanh tra và �ánh giá �¡t yêu câu, trung tâm chúng tôi xin thông 

báo dáp úrng tiêu chuân GSP dôi vÛi ph¡m vi bào quàn v�c xin trong quy dËnh vê chéc n�ng 

nhiÇm vu cça chúng tôi nêu trên. 

Chúng tôi xin cam �oan thrc hiÇn dây dç các v�n bàn pháp luât, các quy chê chuyên 

môn duoc có liên quan. 
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