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1 I1 N5

Bộ trang phục 

phòng chống dịch 

cấp độ 3 ( cấp độ 

được ghi trên tem 

nhãn) 

Công ty 

TNHH Sản 

xuất- 

Thương mại- 

Dịch vụ An 

Dung- Việt 

Nam

ISO 13485, 

TCVN
Bộ 300 110.000 33.000.000

1.1

Gồm bộ mũ, áo, 

quần + bao giầy 

dạng liền

Chất liệu vải không dệt, kháng thấm, có khả năng 

bảo vệ chống vi sinh vật xâm nhập theo đường 

dịch, dễ sử dụng, mặc thoáng mát, không gây khó 

chịu quá mức cho người sử dụng, phần mũ bo kín 

được khuôn mặt (hở phần mắt đảm bảo cho người 

sử dụng không bị giới hạn trường nhìn). Không 

gây dị ứng cho người mặc. Bề mặt phải sạch sẽ, 

không còn đầu chỉ xơ, các viền chắc chắn, kín 

khít và không có lỗi ngoại quan. Kiểu dáng, kích 

thước: Theo thiết kế của từng khung chiều cao, 

cân nặng. Yêu cầu hiệu suất rào cản: thử 

nghiệm.AATCC 42 ≤ 1.0g; AATCC 127 ≥ 50cm

Phụ lục I

Gói thầu: mua sắm phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất phòng chống dịch
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1.2 Tấm che mặt

Vật liệu: làm bằng nhựa trong, dẻo. Có thể được 

làm sạch hoặc khử trùng (dùng nhiều lần hoặc 

dùng 01 lần). Đảm bảo trường nhìn: Chống mờ do 

hơi nước. Cung cấp tầm nhìn tốt cho người sử 

dụng. Kích thước: Che hoàn toàn 2 bên tai và 

chiều dài của khuôn mặt.

1.3 Găng tay y tế
Đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 

6343-1:2007 và 6343-2:2007 găng khám 

bệnh sử dụng 1 lần.

1.4
Khẩu trang có 

hiệu lực lọc cao

Đạt tiêu chuẩn EN 149:2001 + A1: 2009 

FFP2 NR D và EN 14683:2019 type I, II 

hoặc IIR, NIOSH-42C FR84

2 I8 N5

Khuẩn trang y tế 

phòng nhiễm 

khuẩn

Đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-

2:2010

Công ty 

TNHH Sản 

xuất, 

Thương 

mại thiết bị 

y tế Sài 

Gòn Medi-

life/ Việt 

Nam

Giấy chứng 

nhận thử 

nghiệm số 

12551/PKN-

VKNQG

Cái 5.000 540 2.700.000

35.700.000Tổng tiền:

Tổng tiền bằng chữ: Ba mươi lăm triệu, bảy trăm nghìn đồng chẵn./.

               Tổng cộng: 02 mặt hàng
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