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CHĂM SÓC SỨC KHỎE GIA ĐÌNH
CHĂM SÓC NHÀ

CHĂM SÓC NHÀ

CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Tổng vệ sinh khử khuẩn nhà

Phun khử khuẩn nhà
kèm vệ sinh sau phun

Bác sĩ thăm khám tại nhà để tư
vấn và chẩn đoán bệnh

Làm sạch diện tích bề mặt nhà bằng hoá
chất và chất khử khuẩn chuyên dụng cùng
với các loại máy hút bụi, máy làm sạch. Dọn
sạch các tầng, phòng, khu vực sân. Lau dọn
tầng cao, sân thượng. Bảo hành trong vòng
72 giờ trong trường hợp khách hàng không
hài lòng về chất lượng dịch vụ.

Dung dịch chuyên dùng đã được kiểm

Bác sĩ thăm khám tại nhà luôn nhiệt thành

chứng y tế, được pha với nước theo tỉ lệ

dành sự quan tâm cho bệnh nhân trong suốt

nhất định để đạt hiệu quả khử khuẩn, tiêu

quá trình tư vấn với khả năng hỗ trợ chuyên

diệt các loại vi khuẩn, virus có hại cho sức

sâu về tình trạng sức khỏe cá nhân dựa trên

khoẻ con người. Hoá chất Cloramin B có

nhu cầu của bệnh nhân như thuốc phòng

nguồn gốc rõ ràng, xuất xứ có giấy tờ kiểm

ngừa, kiểm soát bệnh mãn tính, chăm sóc

định. Bay mùi nhanh chóng, không làm ảnh

điều dưỡng, v.v.

hưởng đến sinh hoạt gia đình. Hiệu quả
ngay tức thì, diệt khuẩn tuyệt đối.
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Phun diệt khuẩn nhà

Phun khử khuẩn nhà
kèm vệ sinh sau phun

Bác sĩ thăm khám
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✓
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(*) Chỉ được sửa dụng Phun diệt khuẩn nhà hoặc Phun khử khuẩn nhà kèm vệ sinh sau phun

DỊCH VỤ PHUN KHỬ KHUẨN NHÀ KÈM VỆ SINH SAU PHUN
 Dung dịch chuyên dùng đã được kiểm chứng y tế, được pha với
nước theo tỉ lệ nhất định để đạt hiệu quả khử khuẩn, tiêu diệt các
loại vi khuẩn, virus có hại cho sức khoẻ con người.
 Hoá chất Cloramin B có nguồn gốc rõ ràng, xuất xứ có giấy tờ kiểm
định.
 Bay mùi nhanh chóng, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình
 Hiệu quả ngay tức thì, diệt khuẩn tuyệt đối.
 Lưu ý: Nên che chắn các khu vực bếp hoặc chế biến đồ ăn, chăn
đệm vì có thể gây ẩm, bám mùi. Dung dịch có mùi hắc nhẹ của Clo.
 Làm sạch sau khi phun khử khuẩn: Sau khi phun khử khuẩn khoảng
4 giờ, dung dịch phun sẽ khô đi và có thể có bám cặn trắng dạng
bột lên bề mặt. Các cặn này làm ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình
vì vậy cần được lau sạch lại với nước . Nhân viên của giúp việc sẽ
lau lại bề mặt các khu vực này trong thời gian 03 tiếng để đảm bảo
không ảnh hưởng đến sinh hoạt.
 Nhân viên làm việc trong thời gian 03 giờ
 Bảo hành trong vòng 72 giờ trong trường hợp khách hàng không
hài lòng về chất lượng dịch vụ
 Tặng hoá chất làm sạch, khử khuẩn có xuất xứ từ Anh Quốc ngay
sau khi sử dụng dịch vụ (số lượng có hạn, tùy thuộc vào sự sẵn có)

DỊCH VỤ PHUN TỔNG VỆ SINH KHỬ KHUẨN NHÀ

 Làm sạch diện tích bề mặt nhà bằng hoá chất và chất khử khuẩn
chuyên dụng cùng với các loại máy hút bụi, máy làm sạch.
 Dọn sạch các tầng, phòng, khu vực sân
 Lau dọn tầng cao, sân thượng
 Lau dọn ngóc ngách ngày thường không lau dọn đến, vách kính,
cầu thang
 Vệ sinh chuyên sâu các khu vực bếp, nhà vệ sinh
 Hóa chất hỗ trợ: Dung dịch diệt khuẩn Dettol xuất xứ từ Anh
Quốc có khả năng diệt vi khuẩn, virus gây bệnh, bao gồm virus
SARS-CoV-2
 Bao gồm 02 nhân viên làm việc trong 04 tiếng
 Bảo hành trong vòng 72 giờ trong trường hợp khách hàng
không hài lòng về chất lượng dịch vụ
 Tặng hoá chất làm sạch, khử khuẩn có xuất xứ từ Anh Quốc
ngay sau khi sử dụng dịch vụ (số lượng có hạn, tùy thuộc vào sự
sẵn có)

BÁC SĨ THĂM KHÁM TẠI GIA
JIO HEALTH là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công
nghệ vào việc chăm sóc sức khỏe, mang sứ mệnh xây dựng niềm tin
trong lòng khách hàng bằng chất lượng chuyên môn, thái độ phục
vụ chuyên nghiệp với tinh thần đồng cảm và trách nhiệm cao nhất.
Thông qua ứng dụng di động Jio Health, người dùng sẽ được trải
nghiệm các dịch vụ “An Toàn – Tin Cậy – Tận Tâm”, bao gồm:
 Đặt hẹn bác sĩ khám tại nhà hoặc văn phòng.
 Lấy mẫu xét nghiệm tận nơi.
 Nhà thuốc trực tuyến Jio.
 Tư vấn sức khỏe y khoa miễn phí 24/7
 Quản lý bệnh án điện tử.

Đội ngũ chuyên gia y tế đầu ngành
Trung Tâm Y Khoa ECOHEALTH quy tụ đội ngũ chuyên gia,
bác sĩ, dược sĩ và điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao,
tay nghề giỏi, tận tâm và chuyên nghiệp. Luôn đặt người bệnh
làm trung tâm, Trung Tâm Y Khoa EcoHealth cam kết đem đến
dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

