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Nytt fra laboratoriet - Kvam Veterinærkontor
AS

Ny analyse - Legionella pneumophila
Vi kan nå tilby en ny analyse.  Legiolert er en rask - den raskeste? - og sikker
analyse for Legionella pneumophila.  Analysetid er en uke. Les mer på FHIs
informasjonsside.  Aktuelle steder å undersøke kan være vann fra kjøletårn,
spa-bad, dusjanlegg,  bilvaskeanlegg og andre steder der vann har stått over
tid.  Både drikkevann og annet vann kan undersøkes.  

Ta kontakt for mer info. (Bildet er fra vann fra et SPA-bad)
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Nye leveringskalendre
Vi har nå laget nye leveringskalendre for å fordele prøveinnlevering, og for å
støtte de enkelte vassverkene i å oppfylle leveringskrav.  Kalenderen
inneholder kun mindre tilpasninger i forhold til ifjor.  Den blir sendt ut nå i
november.

Vi vil fortsette å sende ut påminninger, og standard analysedag for
vannprøver blir fortsatt tirsdager.

Konfidensialitet og oppdaterte kontrakter
Vi har i alle år hatt klare krav til taushetsplikt for ansatte, og krav for
godkjenning fra eier av prøvesvar før svar deles med f.eks. Mattilsynet.  I den
nye utgaven av akkrediteringsstandarden, har det kommet krav om at dette
også kommer tydelig fram i kontraktene vi har med anleggene.

Vi sender derfor i år ut oppdaterte utgaver av kontraktene.  De vil som tidligere
være uforpliktende mht levering, og de er løpende.

Fint om alle tar seg tiden til å signere og ta bilde eller scanne for så å sende i
retur. Ta kontakt om det er spørsmål.
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Prisregulering
Som vanlig regulerer vi prisene ved nyttår jfr. prisstigning i samfunnet.  I år blir
stigningen ca 2%, med avrundinger for å få hele kronebeløp.  Faste kunder får
tilsendt prisl

Hilsen
Magnus Nyborg
Kvam veterinærkontor AS
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