
Gerenciando do treinamento e a indução de novos 

funcionários durante o Covid-19 

 

A Seção 7.1 da Norma Alimentar destaca a importância de garantir que todo o 

pessoal, incluindo funcionários permanentes e temporários, bem como aqueles 

fornecidos pelas agências de emprego, sejam adequadamente treinados para o 

seu papel. Isso é importante para garantir que todos os funcionários concluam suas 

atividades corretamente e possam reconhecer quando algo não está certo. 

 

Considerando os desafios e restrições atuais, pode ser tentador limitar o treinamento 

e a indução de novos funcionários, no entanto, é provável que haja requisitos de 

treinamento adicionais, especificamente relacionados com o Covid-19, que 

precisarão ser explicados além da indução normal. Por exemplo, considere o 

seguinte: 

• Indução - processos no local, ações em caso de emergência, saúde e 

segurança, etc. 

• Procedimentos normais de segurança do produto, por exemplo, 

gerenciamento de alérgenos no local 

• Procedimentos especiais para o Covid-19 - obviamente dependerão do 

local, mas podem, por exemplo, incluir: 

- Higiene pessoal 

- Chegada / partida do local 

- Requisitos para salvaguardar os funcionários, como distanciamento social, 

alterações de procedimentos ou áreas compartilhadas, como cantinas 

- Procedimentos de notificação de doenças 

• Suas funções ou funções específicas 

 

Também será importante considerar como essa indução e treinamento é concluída. 

Reuniões normais em “sala de aula” ou presenciais devem estar em conformidade 

com as regras relacionadas ao distanciamento social e ao bem-estar dos 

funcionários. Portanto, pode ser necessário considerar maneiras alternativas de fazer 

isso. Por exemplo, alguns itens podem ser efetivamente concluídos remotamente no 

dia anterior à chegada do candidato no local? 

 



Outra consideração é que é normal ter um período de supervisão rigorosa, quando 

um novo funcionário inicia. Isso foi avaliado? O distanciamento social e a supervisão 

adequada precisarão ser considerados e adequadamente equilibrados. 

 

As demais cláusulas da seção 7.1 precisarão ser revisadas e, se necessário, 

reprogramadas. É provável que haja elementos de treinamento que precisarão ser 

adiados, como treinamento em sala de aula ou visitas a outros locais, no entanto, 

alguns aspectos permanecem vitais e sua operação contínua e eficaz precisará ser 

considerada. Por exemplo: 

• treinamento atualizado sobre novos procedimentos relacionados ao Covid-19 

precisará ser efetivamente compreendido e implementado por todos os funcionários 

• No caso de ausência de funcionários, registros atualizados de treinamento e 

avaliações de competência podem se tornar um recurso importante para identificar 

representantes qualificados. 

 

Por fim, se alguns funcionários estiverem durante mais tempo em casa, por exemplo, 

devido a mudanças nos padrões de turnos, o BRCGS têm uma gama completa de 

treinamento remoto (fornecemos mais detalhes em algumas das outras postagens 

nesta seção do site). 


