CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do -Hạnh Phúc
Hà Nội, Ngày 17 tháng 05 năm2022

HỒ SƠ VỀ KHO TÀNG BẢO QUẢN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở mua bán: NHÀ THUỐC DƯỢC HÀ NỘI 1
Địa chỉ: Số 3, LK 1, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, tp Hà Nội
Nhà thuốc được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh số 03-9014/ĐKKDDHNO do Sở y tế Hà Nội cấp ngày 20/12/2021 với các trang thiết bị bảo quản như sau:
Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc “ (GPP) đối với nhà thuốc số 9014/GPP
do Sở y tế Hà Nội cấp ngày 20/12/2021 và Giấy phép kinh doanh số 01O8001420 do UBND
quận Hà Đông cấp ngày 01/10/2021.
1. Cơ sở vật chất: Diện tích trưng bày, bảo quản 32m2. Có bố trí khu vực kinh doanh
trang thiết bị y tế đảm bảo đáp ứng điều kiện bảo quản.
- Diện tích phù hợp với chủng loại và số lượng thiết bị dự kiến kinh doanh
- Đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ, xa các nguồn ô nhiễm.
- Cơ sở vật chất được thường xuyên lau chùi, vệ sinh sạch sẽ.
2. Trang thiết bị bảo quản: Có các phương tiện bảo quản đối với trang thiết bị theo yêu
cầu của nhà sản xuất:
- Có điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, nhiệt ẩm kế tự ghi, nhiệt kế, ẩm kế để kiểm soát nhiệt độ,độ
ẩm và được hiệu chuẩn theo định kỳ.
- có tủ quầy, tủ trưng bày, giá kệ, pallet...
- Các trang thiết bị được thường xuyên kiểm tra, theo dõi
NHÀ THUỐC DƯỢC HÀ NỘI 1 xin cam kết về tính chính xác của bản kê khai.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

