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Kinh giri: So Y té thành phô Häi Phòng 

Tên co so thông báo: Phông tiêm chung v�c xin sÑ 1 My �éc - MEDCARE 
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Phå trách phòng tiêm: Nguyén Vän �iên 

Dien thoai liên hÇ: 0988778730. 

Dja chi Email: phongtiemchungso1lmyduc.medcare@gmail.com 
Nguoi chiu trách nhiÇm chuyên môn: Nguyên ThË Huong Nam sinh: 1994 

So dien tho¡i liên l¡c: 0335281288 

So bang dugc: 988335 Ngày cap: 18/07/2018 

Noi cap: Truong Cao �äng Y - Dugc ASEAN 

Thurc hien quy �Ënh t¡i Luât duãc và Thông tu sô 36/2018/TT-BYT ngày 22 

tháng 11 n�m 2018 cça BÙ Y tê quy �inh vê Thyuc hành tôt b£o quán thuÑc, 
nguyên liÇu làm thuôc và thrc hiÇn Quyêt dËnh sô 1464/QÐ-BYT ngày 
06/03/2021 ban hành Huóng dân tiêp nhn, bào quàn, phân phôi và së dång vãc 
xin phòng covid trong �ó có bao gôm ph¡m vË ho¡t �Ùng bào quån v�c xin cu thÃ 
nhu sau: 

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

nhiet �Ù thuöng. 

- Bão quan v�c xin ß nhiÇt �Ù l¡nh: tër 2°C �¿n 8°C 



Sauk hi tiên hành ty thanh tra và �ánh giá �¡t yêu câu, co so chúng tôi thöng bao 

dáp mg tiêu chuân GSP �ói vÛi ph¡m vi bào quån v�c xin trong quy dinh vë churc 

n�ng nhiÇm vå cça chúng tôi nêu trên. 

Chúng toi cam �oan thrc hiÇn �ây dç các v�n bàn pháp lut, các quy chê vê 

chuyên môn duoe có liên quan. 

PHr TRÁCH PHÒNG TIÊM 

Nguyên V�n Diên 


