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SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜNÜN
ADI SOYADI:  
TELEFON (İŞ VE CEP) NUMARASI:   

SOĞUK ZİNCİRDEN SORUMLU HEKİMİN
ADI SOYADI: 
TELEFON (İŞ VE CEP) NUMARASI: 

SOĞUK ZİNCİRDEN SORUMLU SAĞLIK PERSONELİNİN
ADI SOYADI:  
TELEFON (İŞ VE CEP) NUMARASI: 

AŞI DOLABINDA BİR SORUNLA KARŞILAŞILDIĞINDA AŞILARIN TAŞINACAĞI YER ve 
İRTİBAT (İŞ VE CEP) TELEFONLARI: 
PERSONEL SORUMLUSU: 

BUZDOLABININ MARKASI VE SERVİSİNİN (İŞ VE CEP) TEL NO:
ELEKTRİK ARIZA TEL NO: 

AŞI BUZDOLABININ ISISI +2-+8 DERECE NİN DIŞINA ÇIKMASI DURUMUNDA AŞILARIN SOĞUK ZİNCİR 
GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN;
Dolap ısısı yüksek seyrediyorsa;
Buzdolabınızın ısısı çok yüksek seyrediyorsa (+8 ◦C` nin üzerinde) 
*Buzdolabınızın doğru olarak çalıştığından emin olunuz.
*Buzdolabınızın kapısının doğru olarak kapandığından emin olunuz. Kapının contaları deforme olmuş olabilir.
* Buz dolabında bulunan Buzlu su kaplarının sayısını arttırın
*Buzdolabınızın termostatını daha soğuk ayara getiriniz(örn. Termostat ayarı 1 ise 1,5 e getiriniz).Termostat ayarını değiştirdiğiniz  durumda
dolabı gün boyu kontrol ediniz.
*Buzdolabınız bozulmuş ve +2ºC ile +8ºC arası ısıyı sağlayamıyorsa tamir ettiriniz veya yeni bir buzdolabı tedarik ediniz.
*Dolabınızın bulunduğu odanın ısısı yüksek olabilir. Klima çalışıyor mu kontrol et,
*Dolabınız güneşe maruz kalıyorsa yerini değiştir.

Dolap ısısı düşük seyrediyorsa;
Buzdolabınızın ısısı düşük seyrediyorsa (+2ºC` nin altında) ;
*Buzdolabınızın termostatını daha düşük bir ayara getiriniz. (örn. Termostat ayarı 2 ise 1,5’e getiriniz) Termostat ayarını 
değiştirdiğiniz durumda gün boyu kontrol ediniz.
 *Buzdolabının arızalı olduğunu düşünüyorsanız servisi çağırınız.
*Sorun çözülmediyse Aşıları güven altına al, 
* Başka bir aşı dolabına naklet, (ACİL SERVİS,DOĞUMHANE)
Aşı dolabı arızası;
*Aşıları güven altına al, 
* Başka bir aşı dolabına naklet, (ACİL SERVİS,DOĞUMHANE)
Elektrik kesintisi;
*186 arayarak elektrik kesintisinin süresini öğren,
*Güç kaynağını veya Jeneratörü kontrol et,
*Sorun jeneratörde ise yakıtını kontrol et, servisi çağır,
Tel:
*Aşıları güven altına al 
*Aşı nakil kabına aşıları ve Fridge-Tag’ı kuralına uygun olarak yerleştir,
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