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Hung Yen, ngày 02 tháng 12 n�m 2022 

THONG BAO DÁP ÚNG THUC HÀNH TOT B¢O QUÁN THUOC, 
NGUYEN LIÆU LÀM THUÓC 

Kính gùi: So Y té Thành phô Häi Phòng 

Ten co so: Trung tâm Tiêm chùng và ch�m sóc séc khôe ban dâu 

DS Care plus Thüy Nguyên, Hai Phong 
Dja chi: Thôn 5 - Thuý Son- Thuy Nguyên - Hài Phòng. 

Trrc thuÙc: Công ty TNHH Trung tâm ch�m sóc séc khöe ban �âu ViÇt Nam 

Dien thoai: 0879018899 

Nguoi liên hÇ: Trân Bào Anh 

Chéc danh: Tóng giám dôc 

Nguoi chju trách nhiÇm chuyên môn:Büi ThË Bich Hanh N�m sinh: 1980 

So dien liên l¡c: 0936839858 
Sô bäng dugc: 0001175. Ngày câp: 24/11/2016 
Noi câp: Truong �ai hÍc Y Duoc �ai hÍc Thái Nguyên 

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

11 näm 2018 cça BÙ Y té quy dËnh vÁ Thyc hành tót bão quàn thuôc, nguyên liÇu làm 

nuoc và thrc hiÇn Quyêt dËnh sô 1464/Q�-BYT ngày 06/03/2021 ban hành Huóng dân 
tiép nhân, báo qu�n, phân phoi và sit dung väc xin phòng covid trong �ó có bao gôm ph�m 
vi ho¡t �Ùng b£o quån väc xin cu thê nhur sau: 

Bào qu£n thuÑc (dung dich, dung môi, nuróc muôi sinh lý �ê pha tiêm väc xin) ß 

nhiÇt dÙ thuÝng. 
Båo quàn v�c xin ß nhiÇt �Ù l¡nh: të 2°C �én 8°C 
Bão quan v�c xin ß nhiÇt �Ù âm: tië -85°C tói -60°C và të -25°C tói -15°C 

Sau khi ti¿n hành tu thanh tra và �ánh giá �¡t yêu câu, co sß chúng tôi thông báo 
dáp úrng tiêu chuân GSP �ói vÛi ph¡m vi båo quán väc xin trong quy dinh vê chírc n�ng 
nhiÇm vy cça chúng ti nêu trên. 

Chúng toi cam �oan thurc hiÇn �ây �ü các v�n bàn pháp lut, các quy chê vë chuyên 
môn duoc có liên quan. 

Email: dscareplus@gmail.com 
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