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Kvalitetskontrol efter branchestandard udsat til efteråret

Coronakrisen kom netop som sekretariatet havde modtaget dokumentationsmateriale til
kontrol fra de indkaldte virksomheder. Kontrollen omfatter jo som bekendt kontrolbesøg i
marken og OR vurderede, at dette ikke ville være forsvarligt at gennemføre på daværende
tidspunkt. I mellemtiden har vi alle lært meget om hvordan vi kan omgås hinanden, selv om
Corona-smitte fortsat er til stede iblandt os. Kontrolprogrammet kan dermed gennemføres i efteråret.
De berørte OR-virksomheder vil modtage ny indkaldelse af servicerapporter efter sommerferien.
Kontrollen følger den nye branchestandard, som du finder på OR’s hjemmeside: or.dk/branchestandard

Olieslanger:
Ny mærkat fra OR er en billig
forsikring mod forureningssager
OR-udvalget lancerer nu en mærkat til mærkning af
olieslanger. Sammen med den kendte ORservicemærkat giver den nye slangemærkat fuldt
overblik over hvornår næste service skal finde sted
og hvornår slangen skal skiftes. Ved at bruge
mærkaterne fra OR har du mange fordele:
-
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-

Kunden ser, at det udførte service er foretaget af kvalificeret montør, som bliver
kontrolleret af 3. part i henhold til branchestandard
Skorstensfejeren ser, at regelmæssig service har fundet sted, udført af OR-montør
OR-virksomheden sikrer sig, at slangens levetid på 5 år ikke bliver overskredet. En billig
forsikring, i forhold til de meget dyre skader, der kan følge af et slangebrud.

OR-montøruddannelse hos EUC i august er åben for tilmelding
Tilmelding: tast kviknr 5374014590820050 her: www.efteruddannelse.dk

OR-udvalget og -sekretariatet ønsker alle en god sommer! Kør forsigtigt!
OR-mærkater bestilles som altid på hjemmesiden: www.or.dk/bestilling, hvor du også kan bestille OR-mapper, ORservicerapporter og OR-tankrapporter mv. Du kan se nyhedsbrevene fra OR-Udvalget på or.dk/Orientering.
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