
CONG TY TNII TRUNG 
TAM CHÁM SOC SÚC 

KHOE BAN DÅU VIÇT NAM 

cONG IOA XÄ HOI CHÚ NGH*A VIET NAM 

DÙc lp - Ty do - Hanh phúc 

S6: 08/TB- DSCareplus 

Hai Phong, ngay 01 thúng 12 nám 2022 

THONG BÁO �ÁP ÚNG THUC HÀNH TÓT BAO QUÁN THUOC, 
NGUYEN LIÆU LÀM THUÖC 

Kính gri: Sö Y tê Thành phô Häi Phòng 

Tên co sö: Trung tâm tiêm chüng và ch�m sóc sérc khöe ban dâu DS Care plus Kiên An, 

Hai Phong 
Dja chi: S6 765 Truong Chinh,Phrong Quán Trï,Q.Kiên An, TP Häi Phòng. 

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

Dien thoai: 0879018899 Email: dscareplus@gmail.com 

Nguroi liên hÇ: Tràn Bào Anh 

Chuc danh: Tong giám �ôc 

Ngroi chju trách nhiÇm chuyên môn: Luru Thi/ Hoa 

So dien liên l¡c: 031904266 
Sô bäng dugc: A243403. Ngày câp: 16/10/2011 

Noi câp: Truong Cao ��ng Y tê Häi Phòng 
Thuc hien quy �Ënh t¡i Luât Dugc và Thông tu sô 36/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 

11 n�m 2018 cça BÙ Y tê quy dinh vê Thyrc hành tôt båo quàn thuôc, nguyên liÇu làm 

thuôc và thrc hiÇn Quyêt dËnh sô l1464/QÐ-BYT ngày 06/03/2021 ban hành Huómg dân 

tiêp nhn, bào quàn, phân phôi và së dung v�c xin phông covid trong �ó có bao gôm pham 
vi hoat dÙng bào quàn v�c xin cu thê nhu sau: 

- Båo quån thuôc (dung dËch, dung môi, nuóc muôi sinh lý �ê pha tiêm v�c xin) o 

nhiet �Ù thuròng. 
- Båo quàn väc xin ß nhiÇt �Ù l¡nh: të 2°C dên 8°C 
- Bào quan v�c xin ß nhiÇt �Ù âm: të -85°C tói -60°C và të -25°C tói -15°C 

Sau khi tién h£nh ty thanh tra và dánh giá d¡t yêu c§u, ca sà chúng tôi thông báo 
dáp úng tiêu chuân GSP �ôi vÛi pham vi b£o quàn v�c xin trong quy dËnh vê chéc n�ng 

nhiem vu cça chúng tôi nêu trên. 
Chúng toi cam �oan thrc hiÇn dây dç các v�n bàn pháp lut, các quy chê vê chuyên 

môn duoc có liên quan. 

Näm sinh: 1988 
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