
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ

              
Số:            /SYT-NVD
 V/v duy trì hoạt động 

bảo quản vắc xin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Hải Dương, ngày        tháng 12 năm 2022

Kính gửi: 
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Các đơn vị y tế có hoạt động bảo quản vắc xin;

  -   Các cơ sở tiêm chủng dịch vụ.

Để tiếp tục triển khai hoạt động bảo quản vắc xin theo đúng quy định hiện 
hành, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện những nội dung sau:

1. Thường xuyên rà soát toàn bộ hoạt động bảo quản vắc xin tại đơn vị bảo 
đảm luôn duy trì đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn GSP theo quy định tại Thông tư 
số 36/2018/TT-BYT của Bộ Y tế trong suốt quá trình bảo quản vắc xin.

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát hệ thống dây chuyền lạnh tại đơn vị, bao 
gồm: thiết bị bảo quản, thiết bị theo dõi nhiệt độ (đặc biệt là thiết bị theo dõi 
nhiệt độ tự ghi), chỉ thị đông băng điện tử, thiết bị cảnh báo trong trường hợp sai 
lệch về nhiệt độ, thiết bị vận chuyển vắc xin… Thực hiện đúng quy trình vận 
hành máy móc, thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Khi gặp sự cố phải liên 
hệ với công ty lắp đặt để xử lý, khắc phục kịp thời. Thường xuyên bảo trì, bảo 
dưỡng, hiệu chuẩn định kỳ và lưu trữ đầy đủ hồ sơ máy móc, thiết bị.

3. Thường xuyên kiểm tra chất lượng vắc xin định kỳ, đột xuất và có biện 
pháp theo dõi, quản lý hạn sử dụng của vắc xin. Lưu trữ đầy đủ biên bản giao 
nhận vắc xin và các sổ sách ghi chép theo dõi kèm theo.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện những nội dung trên./.
Nơi nhận:                                                                      KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng chức năng Sở Y tế;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (03).

       Trần Quang Cảnh
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