
Covid-19 Sırasında Yeni Personel Oryantasyonunu ve  Eğitimi 
Yönetmek  

Gıda Standardında Bölüm 7.1, kadrolu çalışanlar, dönemsel çalışanlar  ve istihdam 

firmaları tarafından sağlanan taşeronlar da dahil olmak üzere tüm personelin 

çalıştıkları pozisyon için yeterince eğitilmesini sağlamanın önemini vurgulamaktadır. 

Bu durum tüm personelin işlerini doğru yapabilmelerini ve birşey doğru değilse bunu 

farketmelerini sağlamak için önemlidir.  

 

Mevcut zorluklar ve kısıtlamalar göz önüne alındığında, yeni personel eğitimi ve 

oryantasyonunu sınırlamak cazip gelebilir, ancak,tam tersi özellikle standart 

oryantasyon programına  Covid-19 ile ilgili yeni eğitim konuları eklenmesi gerekebilir. 

Örneğin aşağıdakileri ele alırsak: 

• Oryantasyon – saha prosesleri , acil durumda alınacak aksiyonlar, İSG, vb  

• Normal ürün güvenliği prosedürleri, örneğin, allerjen yönetimi 

• Covid-19 için Özel Prosedürler– bunlar her üretim tesisine özgü olacaktır ama 

mesela aşağıdakileri içerebilir:  

o Kişisel hijyen  

o Sahaya varış/ sahadan çıkış 

o Personeli koruyacak durumlarla ilgili gereklilikler - Sosyal mesafe, kıyafet 

değiştirme prosedürlerinde yapılacak düzenlemeler veya yemekhane 

gibi ortak alanların kullanımının düzenlenmesi gibi  

o Hastalık bildirim prosedürleri  

• Çalışanın kendi özel görevi veya rolü  

Bu oryantasyon ve eğitimin nasıl tamamlandığını dikkate almak da önemli olacaktır. 

Normal ‘sınıf’eğitimleri  veya yüzyüze toplantılar personel refahını  sağlamalı ve sosyal 

mesafe kurallarına uymalı. Bu nedenle bu eğitimleri yapmanın alternatif yollarının 

dikkate alınması gerekebilir. Örneğin , aday sahaya gelmeden bir gün önce 

programın uzaktan tamamlanması mümkün olabilir mi? 

 



Yeni personelle ilgili dikkate alınması gereken bir diğer konu da yeni biri işe 

başladığında bir süre yakından izlenmesinin normal olmasıdır. Bu dikkate alınmış mı? 

Sosyal mesafe ve yeterli kontrol değerlendirilerek yeterince denge kurulmalıdır. 

7.1 bölümündeki diğer maddelerin gözden geçirilip eğer gerekliyse yeniden 

planlanması gerekecektir. Sınıf temelli eğitim veya diğer sahalara yapılacak ziyaretler 

gibi ertelenmesi gereken eğitim unsurları olması muhtemeldir, ancak eğitimin bazı 

yönleri hayati önem taşımaktadır ve devam eden, etkili operasyonların ele alınması 

gerekecektir. Örneğin: 

 

• Covid-19 nedeniyle güncellenen prosedürlerle ilgili güncellenen eğitimlerin 

tüm personel tarafından etkin şekilde anlaşılmış ve uygulanıyor olması  

• Personelin işe gelememesi durumunda yetkin yedekleri belirleyebilmek 

açısından  tüm personelin güncel eğitim ve yetkinlik değerlendirme kayıtlarına 

ulaşabilmek önemli bir kaynak haline gelebilir.   

 

Son olarak, eğer vardiya yapısının değişmesi gibi nedenlerle bazı personel evde 

daha uzun süre geçiriyorsa BRCGS ‘nin uzaktan online eğitim kapsamı çok geniş 

(websitemizde daha önce yayımlanmış olan bazı yazılarda bu konuda daha detaylı 

bilgi vermiştik)  

 

 


