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HỒ SƠ KHO TÀNG BẢO QUẢN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Kính gửi: Sở y tế thành phố Hà Nội
Tên cơ sở: NHÀ THUỐC GIA HUY NCT
Địa chỉ: Số 55 Ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh ( phòng 1, tầng 1, mượn MB ), Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ kho: Số 55 Ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh ,Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Chúng tôi cam kết có kho tàng bảo quản trang thiết bị y tế đáp ứng quy định của pháp luật:
1. Thông số kho: Diện tích: 15 m2
2. Điều kiện môi trường bảo quản:
Có diện tích phù hợp với chủng loại và số lượng trang thiết bị y tế được bảo quản.
Bảo đảm thoáng, khô ráo, sạch sẽ, không gần các nguồn gây ô nhiễm, không tích
lũy rác thải, chất bẩn, chuột bọ, côn trùng.
- Nhiệt độ kho: hàng hóa được lưu trữ, bảo quản trong điều kiện khô thoáng, ở nhiệt
độ phòng (sử dụng hệ thống máy lạnh) và hệ thống ghi nhận độ ẩm. Toàn bộ kho
không có tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời.
- Kho nằm ở khu vực rộng rãi, có lối rộng để đảm bảo cho việc vận chuyển hàng hóa.
- Kho được vệ sinh và lau chùi thường xuyên.
- Đáp ứng yêu cầu bảo quản khác của trang thiết bị y tế theo hướng dẫn của nhà sản
xuất (nếu có).
3. Điều kiện cơ sở vật chất:
Kho được trang bị các thiết bị phục vụ việc bảo quản hàng hóa như sau:
- Phụ kiện hỗ trợ: có bố trí kệ nhiều tầng, tránh để hàng hóa tiếp xúc với mặt đất.
- Có hệ thống đèn chiếu sáng.
- Có bình cứu hỏa và hệ thống đầu báo khói, đầu phun nước.
- Dụng cụ vệ sinh kho (chổi, giẻ lau, xô, chậu).
- Các thiết bị khác phụ vụ việc lưu trữ, bảo quản trang thiết bị y tế.
-

Cơ sở cam kết các nội dung thông tin trên là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định
của pháp luật. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật, cơ sở xin hoàn toàn chịu trách
nhiệm. Cơ sở sẽ thông báo cho Sở y tế thành phố Hà Nội nếu có một trong các thay đổi
liên quan đến hồ sơ công bố.
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
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