Trung tâm tiêm chng VNVC à Nng ta lc ngay trc khu bit th o Xanh, phía Tây chân cu Trn Th Lý, Phng
Hòa Cng Bc, Qun Hi Châu, TP. à Nng. Vi tng din tích 5.000 m2, hn 90 phòng khám và tiêm, có th phc v
3.000 – 4.000 lt khách mi ngày, VNVC à Nng t hào là trung tâm tiêm chng có quy mô ln nht thuc h thng
VNVC nói riêng và ln nht c nc nói chung.

Nhân dịp khai trương, VNVC Đà Nẵng mang đến nhiều chương trình ưu đãi cho quý khách
hàng, áp dụng từ ngày 15/05/2019 - 14/06/2019 khi khách hàng đăng ký tiêm vắc xin tại Trung
tâm tiêm chủng VNVC Đà Nẵng trong thời gian này. Đó là: Tặng ngay túi bỉm sữa sành điệu trị
giá 500.000 đ khi mua gói vắc xin dành cho trẻ em; Tặng ngay túi giữ nhiệt tiện dụng trị giá
100.000 đ với hóa đơn trên 1.000.000 đ.
Đồng thời VNVC vẫn tiếp tục chương trình trả góp gói vắc xin không lãi suất trong 6 tháng.
Nh vy, trong 5 tháng u nm 2019 n nay, Công ty C phn Vacxin Vit Nam (VNVC) ã liên tc a vào hot ng 3
trung tâm tiêm chng: VNVC Vn Quán, Hà ông - Hà Ni, VNVC TP. Vinh và VNVC à Nng, nâng tng s trung
tâm (TT) lên 10 c s trên toàn quc (Hà Ni: 3 TT, TP. HCM: 3 TT, ng Nai: 1 TT, Bình Dng: 1 TT, Vinh (Ngh
An): 1 TT, à Nng: 1 TT).
Ti l khai trng, bà Lê Th Bc- Giám c Trung tâm tiêm chng VNVC à Nng cho bit, VNVC à Nng cung cp danh
mc vc xin phong phú, y nht có th, k các loi vc xin khan him nh: vc xin 5 trong 1, 6 trong 1, nga viêm gan
A, cúm, si… Vc xin c nhp khu t các nhà sn xut uy tín trên th gii và Vit Nam, c bo qun bi h thng dây chuyn
lnh t chun GSP vi kho lnh, t bo qun vc xin ti mi phòng tiêm, xe lnh và các thit b chuyên dng vn chuyn giúp
vc xin luôn m bo nhit theo quy nh t 2 n 8 C.
Nhu cu ln
Theo thng kê t h thng tiêm chng VNVC, t tháng 1/2019, lng khách hàng truy cp website và fanpage ca
VNVC tng t bin, hn 5 triu lt, trong ó, s lng truy cp ca ngi dân ti TP. à Nng gn 400 ngàn lt chim v trí th 3, ng
sau 2 thành ph ln là Hà Ni và TP. HCM). Tng ài VNVC cng ghi nhn lng khách hàng gi v tng lên gp 3 ln so
vi bình thng, gn 5.000 cuc gi n mi ngày, VNVC ã phi a vào thêm s hotline 028 7300 6595 phc v kp thi,
nhanh chóng v các nhu cu t lch tiêm, hi áp các thc mc v vc xin và tiêm chng…
Mc dù sáng ngày 15/5/2019 VNVC à Nng mi chính thc khai trng, nhng t trc hàng tháng, khách hàng ti à
Nng, Hu, Qung Nam, Qung Ngãi, … ã liên tc gi n tng ài, gi tin nhn trên fanpage VNVC vi mong mun có th
t mua trc vc xin, c bit là các vc xin khan him nh: 6 trong 1, vc xin phòng bnh do ph cu, bnh do vi rút
Rota,..
Vi tình th cp bách và nhu cu quá ln ca ngi dân, cng nh cân i ngun vc xin trong h thng, ngày 04/5/2019,

VNVC quyt nh m a im t mua trc vc xin ti à Nng cng nh t mua online ngi dân có th ng kí t gi vc xin theo
yêu cu. Mi khách hàng c ng ký t gi 1 mi tiêm cho mi loi và không quá 3 loi vc xin, nhm giúp nhiu tr em
cùng có c hi s dng vc xin. Ch trong 10 ngày m a im t mua vc xin, ã có gn 30.000 mi tiêm c t gi vi gn
10.000 khách hàng ng ký.
Chú trng ngun gc, cht lng và an toàn tiêm chng
Mi khách hàng n tiêm chng ti VNVC u c to mã s nh danh, mã s này áp dng trên toàn h thng, giúp rút ngn
thi gian ng kí tiêm, tin theo dõi lch s tiêm, phn mm nhc lch tiêm t ng, d dàng tra cu lch s tiêm chng, theo
dõi phác trc tuyn trên website.
Mt trong nhng im ni bt ca VNVC à Nng nói riêng cng nh H thng tiêm chng VNVC nói chung là luôn n lc
cung cp cho ngi dân y vc xin, k c các loi vc xin khan him nh: vc xin 5 trong 1 Pentaxim, vc xin 6 trong 1
Infanrix Hexa, Hexaxim, nga viêm gan A, cúm, si… VNVC cng là n v tiên phong gii thiu các loi vc xin th h
mi nh: Hexaxim 6 trong 1, Imojev phòng viêm não Nht Bn...
Mt trong nhng im khác bit ca H thng tiêm chng VNVC ó là s chú trng hàng u n cht lng vc xin, quy trình an
toàn tiêm chng. VNVC ch s dng các loi vc xin c sn xut, phân phi bi các hãng dc phm ln toàn cu và các
nhà sn xut uy tín ti Vit Nam.
Vc xin c qun lý cht lng t u vào, trong sut quá trình bo qun và s dng. VNVC là H thng tiêm chng duy nht
Vit Nam hin nay u t ln, bài bn cho h thng dây chuyn lnh t tiêu chun GSP (vi kho lnh tng, kho lnh mi trung
tâm, t bo qun vc xin ti mi phòng tiêm, xe lnh vi các thit b chuyên dng giúp vn chuyn và bo qun vc xin, nh
ó, vc xin luôn c lu gi nhit 2 - 8 C). Vi h thng kho lu tr ln, VNVC có kh nng lu gi s lng ln vc xin, gim ti khan
him, m bo bình n giá, giúp ngi dân c s dng y và nhiu loi vc xin hn.
Ti VNVC, vn an toàn tiêm chng luôn c t lên hàng u vi i ng bác s và nhân viên y t u t chng ch an toàn tiêm
chng, thng xuyên tham d các khóa ào to v vc xin và tiêm chng, các k nng tiêm chng an toàn, gim au…
VNVC hng ti dch v chm sóc khách hàng toàn din giúp tit kim thi gian, công sc và chi phí. T vic ng ký tiêm
chng, tra cu lch s tiêm, theo dõi phác u có th thc hin ti các trung tâm hoc trc tuyn trên website. Ngoài ra
tng ài t vn 1800 6595 – 028 73006595 luôn sn sàng gii áp mi thông tin v vc xin và tiêm chng, h tr thc hin
các dch v cho khách hàng. Website www.vnvc.vn và fanpage Trung tâm tiêm chng VNVC luôn cp nht y ,
chính xác các thông tin khoa hc cng nh các chng trình u ãi.
Ngoài dch v tiêm l các loi vc xin, VNVC còn áp dng dch v t gi, mua trc vc xin theo yêu cu; dch v vc xin trn
gói vi các gói vc xin a dng, linh hot, phù hp vi nhiu la tui: tr nh, ngi trng thành, ph n chun b mang thai, gói
tiêm theo yêu cu ca doanh nghip, c quan, trng hc, …) h tr cp chng ch tiêm chng khi i du hc, du lch...
Vi H thng tiêm chng VNVC, gi ây khách hàng c gim bt gánh nng lo âu v tiêm chng vc xin, cng nh thoi mái
tn hng nhng kì ngh khi có th tiêm vc xin linh hot ti 10 trung tâm VNVC trên toàn quc, cng là nhng tnh
thành có nhiu a danh du lch ni ting ti Vit Nam. Trong tng lai không xa, VNVC s tip tc n vi nhiu tnh thành
khác trên c nc giúp ngi dân c tip cn gn hn na vi dch v tiêm chng vc xin cao cp vi giá thành hp lý, giúp
phòng nga các bnh truyn nhim và bo v sc khe.
V.B
(Theo: Báo Hải Quan Online – Ngày đưa tin: 15/5/2019)

