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Kính gửi :
Cảm ơn quý khách hàng dành thời gian đọc báo giá dịch vụ vệ sinh hàng ngày khu
cách ly của Công ty Phúc Khang Trang.
Hiện tại công ty Phúc Khang Trang đang hợp tác thực hiện công tác vệ sinh và phục
vụ tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh Tây Ninh: Huyện Gò Dầu, Bến Cầu, Châu Thành,
BV Lao và Phổi, BV Cao Văn Chí…..Với đội ngủ nhân viên được đào tạo kiến thức vệ
sinh tại các khu cách ly Covid tại viện Pasture TP HCM. Chúng tôi tự tin sẽ hoàn thành
tốt công tác vệ sinh và phục vụ tại khu điều trị không để sự cố lây nhiễm chéo do công tác
vệ sinh và phục vụ.
Theo yêu cầu chúng Tôi xin trân trọng gửi đến quý bệnh viện bảng báo giá chi tiết
dịch vụ vệ sinh như sau:
1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC :
1.1 Khu vực làm việc: Vị trí 1: BV thành phố Thủ Đức (29 Phú Châu, P.Tam Phú, TP
Thủ Đức); Vị trí 2 (do BV mở rộng khu vực cách ly nên mượn trường học): Trường THPT
Tam Phú (số 31 Phú Châu, P.Tam Hà.TP THủ Đức ).
1.2 Nội dung công việc.
 Lầu 4, 5, 6 của Khu cách ly 7 lầu
STT
Chi tiết công việc
S.người
Vị trí
Thay tả, vệ sinh cá nhân cho người bệnh khi
-Mỗi lầu 2 người. mỗi ca
1
dơ.
1 người.
-2 người làm ca 12/24
2 Cho bệnh nhân ăn uống nước
giờ, xoay tua với nhau.
Hỗ trợ cho người bệnh lớn tuổi đi vệ sinh, đổ
3
-Lịch làm việc tất cả các
bô
ngày trong tuần (kể cả
Dọn dẹp giường, tủ đầu giường khi người bệnh
4
12 người ngày nghỉ, ngày lễ)
xuất viện để sẵn sàng đón bệnh mới.
-Làm 12 giờ, nghỉ ra trực
24.
Hỗ trợ đưa người bệnh làm cận lâm sàng,
-Lịch làm việc phối hợp
5
chuyển khoa.
cùng khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn.
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 Khu bệnh thường – khoa Cấp cứu
STT
Chi tiết công việc
Chuyển bệnh nhân lên phòng mổ, các khoa,
1
phòng.
Đưa bệnh nhân đi làm cận lâm sàng (lấy máu,
2
chụp phim, siêu âm,…)
3 Lấy kết quả cận lâm sàng của bệnh nhân
Hỗ trợ kiểm đếm, ghi sổ và giao nhận vải
4
bẩn/sạch giữa khoa Cấp cứu và nhà giặt.
5 Thu gom đồ vải bẩn tập trung tại nơi quy định
6 Sắp xếp đồ vải sạch tập trung đúng nơi quy định.
Thay drap giường khi drap dơ, có bệnh nhân
7
xuất viện, tử vong
8 Hỗ trợ người bệnh đi vệ sinh (khi cần)

9

S.người

2 người

Đổ bỏ dịch tiết của người bệnh.

 Khu bệnh thường – khoa Sản
STT
Chi tiết công việc
S.người
Chuyển bệnh nhân lên phòng mổ, các khoa,
1
phòng.
Đưa bệnh nhân đi làm cận lâm sàng (lấy máu,
2
chụp phim, siêu âm,…)
3 Lấy kết quả cận lâm sàng của bệnh nhân
2 người
Hỗ trợ kiểm đếm, ghi sổ và giao nhận vải
4
bẩn/sạch giữa khoa Sản và nhà giặt.
5 Thu gom đồ vải bẩn tập trung tại nơi quy định
6 Sắp xếp đồ vải sạch tập trung đúng nơi quy định.
7 Cấp phát đồ vải cho người bệnh
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Vị trí khoa Cấp cứu
-Làm việc theo ca
12/24h (làm 12 nghỉ ra
trực 24)
-Lịch làm việc tất cả các
ngày trong tuần (kể cả
ngày nghỉ, ngày lễ),
xoay tua.
-Thực hiện lịch làm việc
theo lịch do khoa Kiểm
soát nhiễm khuẩn xây
dựng.
-Hạn chế không đổi
người.
-Khi nhân sự nghỉ đột
xuất cần thay thế ngay
người khác và có sự bàn
giao công việc giữa
người cũ và ngưới thay
thề tránh không làm ảnh
hưởng đến công việc).
-Nhân sự biết dọc, viết
để tiếp thu công việc.
-Nhân sự trẻ, có sức
khỏe (ưu tiên nam)

Vị trí khoa Sản
-Làm việc theo ca
12/24h (làm 12 nghỉ ra
trực 24)
-Lịch làm việc tất cả các
ngày trong tuần (kể cả
ngày nghỉ, ngày lễ),
xoay tua.
-Thực hiện lịch làm việc
theo lịch do khoa Kiểm

STT
8
9
10

11

STT

1

Chi tiết công việc
Thay drap giường khi drap dơ, có bệnh nhân
xuất viện, tử vong
Hỗ trợ người bệnh đi vệ sinh (khi cần)
Đổ bỏ dịch tiết của người bệnh.

S.người

Hỗ trợ cho nhân viên y tế đỡ sanh khi cần (vệ
sinh sản dịch , cho bệnh nhân uống nước)

 Nhân viên hỗ trợ phun khử trùng + hậu tử vong
Chi tiết công việc
S.người

-Phối hợp cùng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
thực hiện phun thuốc khử khuẩn Cloramin B
khi chuyển bệnh trong toàn bệnh viện.
-Vệ sinh cá nhân sạch sẽ cho người bệnh sau
khi tử vong.

2 người

Vị trí khoa Sản
soát nhiễm khuẩn xây
dựng.
-Hạn chế không đổi
người.
-Khi nhân sự nghỉ đột
xuất cần thay thế ngay
người khác và có sự bàn
giao công việc giữa
người cũ và ngưới thay
thề tránh không làm ảnh
hưởng đến công việc).
-Nhân sự có khả năng
đọc, viết để tiếp thu công
việc.
-Nhân sự trẻ,có đủ sức
khỏe.

Vị trí toàn bv
-2 người làm ca 12/24
giờ, xoay tua với nhau.
-Lịch làm việc tất cả các
ngày trong tuần
-Làm 12 giờ, nghỉ ra trực
24.
-Lịch làm việc phối hợp
cùng khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn.

 Nhân viên vệ sinh hàng ngày khoa cấp cứu & khoa sản.
STT
Chi tiết công việc
S.người
Vị trí
Lau khử khuẩn định kỳ hàng tuần 91 lần/tuần
-Làm việc theo ca
theo lịch khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn xây
12/24h (làm 12 nghỉ ra
dựng:
trực 24)
-Xe tiêm
-Lịch làm việc tất cả các
1
6 người
-Tay nắm cửa
ngày trong tuần (kể cả
-Băng ca
ngày nghỉ, ngày lễ),
-Xe đẩy bệnh
xoay tua.
-Cọc dịch truyền
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-Tủ vật tư
Quét và lau sàn với hóa chất làm sạch
Thường xuyên kiểm tra và đẩy bụi ở khu vực
Thu gom rác và thay bao rác
Lau bàn, ghê và các dụng cụ trong phòng
Làm sạch bồn rửa mặt, gương, bồn tiểu, bồn vệ
sinh

-Thực hiện lịch làm việc
theo lịch do khoa Kiểm
soát nhiễm khuẩn xây
dựng.
-Hạn chế không đổi
người.
-Khi nhân sự nghỉ đột
xuất cần thay thế ngay
người khác và có sự bàn
giao công việc giữa
người cũ và ngưới thay
thề tránh không làm ảnh
hưởng đến công việc).
-Nhân sự có khả năng
đọc, viết để tiếp thu công
việc.
-Nhân sự trẻ,có đủ sức
khỏe.

2. Nhân sự và vật tư công ty PHÚC KHANG TRANG cung cấp.
- Tổng nhân sự (hộ lý): 16 nhân viên phục vụ tối đa 400 giường bệnh.(Tương đương 01
người phục vụ đối đa 25 giường)
- Tổng nhân sự (vệ sinh): 06 nhân viên
- Tổng nhân sự (hỗ trợ vệ sinh bệnh nhân tử vong): 02 nhân viên
- Công cụ dụng cụ vệ sinh. (file đính kèm)
- Hóa chất diệt khuẩn,vệ sinh. (file đính kèm)
- Máy phun khử trùng ULV (01 cái), bình phun khử trùng điện (01 cái)
3. Khách hàng cung cấp:
- Hóa chất phun khử trùng Cloramin B.
- Trang thiết bị bảo hộ: áo quần, nón, khẩu trang, kính, găng tay….
- Suất ăn 3 lần/ngày cho nhân viên Phúc Khang Trang.
- Xét nghiệm định kỳ 1 tuần/lần trong thời gian phục vụ. và 01 lần sau khi kết thúc công
việc.
4. CHI PHÍ DỊCH VỤ CHƯA BAO GỒM 10% VAT.
DIỄN GIẢI

ĐVT

SỐ
NGÀY

4

SỐ
NHÂN
VIÊN

ĐƠN
GIÁ
(VNĐ)

THÀNH
TIỀN (VNĐ)

Phí cung cấp nhân viên hộ lý
Phí cung cấp nhân viên vệ
Người/ngày
sinh hàng ngảy.
Phí cung cấp nhân viên hỗ trợ
phun khử trùng và vệ sinh
bệnh nhân sau khi tử vong
Chi phí hỗ trợ phòng chống
dịch (giảm trừ trực tiếp vào
hợp đồng)

01

(Ca 12h)

Tháng

1

-100.000.000

-100.000.000

Tổng chi phí dịch vụ 01 ngày
Tổng chi phí dịch vụ 01 tháng
Tổng chi phí đã giảm trừ 01 tháng
Bằng chữ:.
Chi phí trên bao gồm:
 Lương nhân viên phục vụ: lương, bảo hiểm, rủi ro trong lao động.
 Chi phí tự cách ly 14 ngày sau khi hoàn thành công việc.
Phương thức thanh toán:
 Xuất hóa đơn vào ngày 25 hàng tháng, khách hàng thanh toán trong vòng 05 ngày
khi nhận đầy đủ hóa đơn,biên bản xác nhận khối lượng,đề nghị thanh toán.
 Hình thức thanh toán là: 100% Chuyển khoản
Chúng tôi hy vọng được hợp tác cùng Quý khách hàng và mong nhận được sự phản hồi
trong thời gian sớm nhất !!!
Trân trọng kính chào!
TP HCM, Ngày …… Tháng …… Năm 2021
ĐẠI DIỆN CÔNG TY PHÚC KHANG TRANG
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