KvalitetsInspektion
øger sikkerheden
Et supplement til den almindelige serviceaftale mod skadedyr

Tilpasset din virksomhed

Fokus på sikring

Mortalins KvalitetsInspektion tilpasses den
enkelte virksomhed, og er et vigtigt led i do
kumentationen af virksomhedens sikring mod
indtrængning og muligheden for opformering af
skadedyr.

KvalitetsInspektionen sætter fokus på både den
aktive og passive skadedyrssikring med henblik
på at optimere og effektivisere sikringen.
Den aktive sikring (varetages af Mortalin)
omfatter fx:
• Depoter med gift eller indikatorblokke
• Mekaniske gnaverfælder
• Insektfælder med lim, UV-lysfælder m.m.
Den passive sikring (varetages af virksomheden)
omfatter:
• Oprydning omkring bygninger og installationer
• Vedligeholdelse af bygninger
og installationer
• Rengøring
Se mere på
• Hygiejne

mortalin.dk

Tematisk
KvalitetsInspektion
Mortalins kvalitetsinspektør udvælger før kunde
besøget temaer/fokusområder, der skal have
en speciel årvågenhed. Det kan være et specielt
område, et specifikt skadedyr, en tidligere pro
blemstilling etc.
En KvalitetsInspektion omfatter både en gen
nemgang af serviceteknikerens rapporter og det
fysiske kvalitetsbesøg.
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Fordele ved
KvalitetsInspektion:
		

Detaljeret dokumentation

		

Fleksibelt og individuelt værktøj

		
		

Optimerer indsatsen mod
skadedyr

		
		

Kan indgå i virksomhedens
HACCP-system

Uanmeldt inspektion
Mortalins KvalitetsInspektion foregår i reglen
uanmeldt en, to eller fire gange om året. Hyp
pighed og varighed afhænger af virksomhedens
størrelse og behov.
Sådan foregår et typisk forløb:
• Stikprøvekontrol af den aktive sikring
• Den passive sikring kontrolleres dels ved
stikprøver, dels efter tema (sikrer at alt
bliver gennemgået over flere inspektioner)
• Afsluttende møde med virksomhedens
kvalitetsansvarlige
• Elektronisk rapportering

Mortalins Kvalitets
Inspektion er velegnet til:
• Fødevareindustrien
• Emballagevirksomheder
• Medicinalindustrien
• Restauranter
• Storkøkkener
• Landbrug
• Hospitaler

Et vigtigt
ledelsesværktøj

• Engros og detail

Dokumentation og forslag til ændringer
Rapporten dokumenterer sikringsniveauet på
virksomheden og beskriver eventuelle problemer
og indsatsområder i den passive sikring med
forslag til ændringer, f.eks. af rengøringsrutiner.

• Dokumentation overfor 3. parts auditorer
som fx AIB, BRC, M&S, Kelloggs, Nestle,
og Tesco

Efter behov kan planen desuden suppleres
med fotodokumentation, der viser de enkelte
problemområder.

Kontakt os i dag på tlf. 70 15 10 69
eller info@mortalin.dk
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