CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHARNAMHAI
Trụ sở: Số 279A Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm sản xuất: 1321 Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ XƯỞNG SẢN XUẤT, VÀ ĐIỀU KIỆN KHO BẢO QUẢN
TẦNG 1:

KHU RỬA TAY
và VỆ SINH

PHÒNG THAY
TRANG PHỤC

KHO BAO BÌ;
NGUYÊN LIỆU

THANG BỘ LÊN TẦNG 2

PHÒNG MÁY VÀ TRANG BỊ SẢN XUẤT

KHU VỰC ĐÓNG GÓI
THÀNH PHẨM

THANG CHỞ
HÀNG

PHÒNG ĐIỀU HÀNH
SẢN XUẤT

TẦNG 2:

THANG BỘ XUỐNG TẦNG 1

KHO THÀNH PHẨM

PHÒNG NGHỈ
NHÂN VIÊN

Thông tin nhà xưởng:
Tổng diện tích của xưởng sản xuất là: 400 m2 trong đó:
+ Diện tích kho nguyên liệu:
48 m² (kích thước 4 m x 12 m);
+ Diện tích khu sản xuất:
105 m² (kích thước 5 m x 21m);
+ Diện tích kho thành phẩm:
90m2 (kích thước 5m x 18m);
+ Phòng thay đồ:
10,5 m2 (3,5m x 3m);
+ Phòng nghỉ giữa ca:
16 m2
(4m x 4m)
+ Phòng điều hành sản xuất:
16 m2
(4m x 4m)
+ Công trình phụ trợ:
20 m2
+ Sân và không gian công cộng: 94,5 m2

THANG CHỞ
HÀNG

KHO
THÀNH PHẨM

1. Điều kiện và thiết bị bảo quản của kho
- Nhà kho nằm trong khu vực nhà xưởng, được bố trí hợp lý đảm bảo theo nguyên tắc một chiều
- Hệ thống kho đảm bảo thông thoáng, khô ráo, không gần nguồn gây ô nhiễm, nguy hại
- Có biển tên kho và nội quy kho, có gắn các phương tiên bảo hộ phòng chống cháy nổ gồm:
+ Tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy
+ Nội quy phòng cháy chữa cháy
+ Hướng dẫn ứng phó tình trạng khẩn cấp
+ Các bình chữa cháy và hướng dẫn dử dụng
- Có pallet gỗ để hàng đảm bảo thông thoáng
- Sàn được sơn epoxy, tường được sơn sạch sẽ, cửa kín, các thiét bị điện đảm bảo tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ.
2. Thông số về điều kiện bảo quản
- Kho bảo quản đáp ứng dược điều kiện nhiệt độ thường theo khí hậu của Việt Nam
- Các kho gắn hệ thống điều hoa, cung cấp không khí đảm bảo thoáng mát và kiểm soát được nhiệt độ trong kho luôn dưới 30 độ C

