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Chuyển văn phòng có bể cá cảnh thường gặp khó khăn gì?
Với nhiều văn phòng, để giúp cho môi trường làm việc thêm phần hiệu quả, tăng thêm sinh khí
mới thì thường lựa chọn việc nuôi cá cảnh. Hơn nữa, nó cũng làm tăng thêm vẻ đẹp, ý nghĩa của
phòng làm việc. Nhưng, nếu như công ty của bạn đang cần phải chuyển văn phòng tới địa điểm
mới vậy thì sẽ là một rắc rối rất lớn đấy nhé!

Khó khăn khi di chuyển bể cá cảnh
Người ta vẫn thường hay nói rằng việc nuôi cá cảnh là cả một nghệ thuật, tuy nhiên để di
chuyển nó thì lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Bởi lẽ, bể cánh thường có kích thước lớn, nếu
như chưa có phương pháp vận chuyển khoa học, hợp lý thì nhiều khi chính bạn sẽ là người vô
tình khiến bể cá bị hỏng.

Chẳng riêng gì di chuyển bể cá, mà những món đồ đạc có kích thước lớn khi chuyển văn phòng
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đều sẽ khiến người vận chuyển gặp những khó khăn nhất định. Đặc biệt, bể cá nếu quá nặng
hoặc cồng kềnh thì cũng đòi hỏi phải có sức khỏe, khéo léo kết hợp với nhau.

=>> Xem thêm : Dịch vụ chuyển văn phòng trọn gói giá rẻ

Trên thị trường hiện đang bán rất nhiều loại bể cá cảnh làm bằng thủy tinh, đều có kích thước
lớn, nó rất dễ vỡ. Khi vận chuyển nếu không nhẹ nhàng sẽ khiến bể cá bị xước mất đi tính thẩm
mỹ hoặc vỡ. Nhiều công ty khi chuyển văn phòng chưa có kinh nghiệm nên làm vỡ bể cá khi
vận chuyển, nguy hiểm hơn là những mảnh thủy tinh rơi vãi trên sàn nhà khiến bạn chẳng may
dẫm phải.

Những chú ý khi chuyển văn phòng có bể cá

Muốn việc chuyển văn phòng có bể cá cảnh diễn ra thuận lợi. Vậy thì bạn cũng nên chuẩn
bị trước đầy đủ những dụng cụ cần thiết như túi nilong to, giấy báo cũ, xốp, băng dính. Bạn
cũng nên nhớ rằng, với cá cảnh thì chúng khá là kén chọn môi trường sống, vì thế khi vớt cá ra
ngoài cũng cần phải lựa chọn môi trường cho phù hợp.

Hãy sử dụng nước trong bể cá vào thùng xốp, sau đó để cho cá ra ngoài, chứ không nên thả cá
trong môi trường nước mới chúng sẽ bị sock và chết ngay lập tức. Cho cá cảnh vào trong từng
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túi ni lông riêng chứ không thả chung như vậy sẽ khiến cá không đủ oxy.

=>> Xem thêm : Muốn chuyển văn phòng tiết kiệm cần phải làm gì?

Bạn cần chuyển hết đá, sỏi trong bể cá ra ngoài. Đổ hết nước đi và đóng gói bể cá cho cẩn thận
trước khi tiến hành vận chuyển. Cho bể cá vào trong thùng xốp dùng băng keo dán và bọc lại
cẩn thận rồi ghi rõ bên ngoài để cho đơn vị chuyển văn phòng trọn gói biết và cẩn thận hơn.

Tới văn phòng mới, nên để bể cá ở nơi phù hợp đảm bảo sự thoáng mát, không bị nắng chiếu
vào. Trước khi thả cá cũng cần đảm bảo cá không bị ánh đèn chiếu vào vì như vậy sẽ khiến cá
bị hoảng loạn và sock.

3/3

