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Công ty CP Thƣơng mại Daco Việt Nam chúng tôi là đơn vị chuyên kinh doanh các trang thiết bị y tế tại
Việt Nam. Liên quan đến điều kiện về kho bảo quản trang thiết bị y tế, chúng tôi xin giải trình nhƣ sau:
1. Hình thức bảo quản trang thiết bị y tế
-

Máy móc, vật tƣ, thiết bị không cần bảo quản lạnh: đƣợc bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát,
dƣới nhiệt độ phòng, tránh xa các nguồn bức xạ, điện từ, điện

-

Hóa chất cần bảo quản lạnh: đƣợc lƣu trữ trong các tủ lạnh, tủ mát chuyên dụng

2. Mô tả kho chứa hàng
-

Kho đƣợc đặt tại trụ sở chính của Công ty, Ô đất số 47 – Lô 6, Khu đô thị Trung Yên, Phƣờng
Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

-

Diện tích: mặt tiền 5.7m, sâu 12m, 3 tầng

-

Trang thiết bị: 01 tủ lạnh hóa chất, 01 kệ dài để hàng, 01 máy lạnh, hệ thống đèn chiếu sáng

-

Tình trạng kho hàng: khô thoáng, sạch sẽ, không gần các nguồn gây ô nhiễm, không rác bẩn
chuột bọ côn trùng, không bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, các trang thiết bị của kho đang
hoạt động tốt

Công ty cam kết kho hàng phù hợp với điều kiện bảo quản các trang thiết bị y tế mà công ty đang kinh
doanh, đáp ứng các yêu cầu về bảo quản trang thiết bị theo hƣớng dẫn của nhà sản xuất.
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