
Lista de verificação de quinze pontos para locais de fabricação 

de alimentos: 

 

Este é um resumo não exaustivo e de alto nível do documento de orientação de 13 páginas 

Gerenciando a Segurança dos Alimentos durante o Covid-19 publicado pela BRCGS 

1. Estabeleça uma equipe definida para gerenciar a resposta do Covid-19; nomeie um 

líder de equipe e representantes e garanta que as responsabilidades sejam 

atribuídas claramente 

2. Realize reuniões diárias de gerenciamento do Covid-19 para atualizar sobre o 

progresso, revisar questões, considerar o feedback dos funcionários, revisar 

incidentes, relatar absentismo, revisar alterações nos conselhos do governo e 

considerar novos requisitos do cliente 

3. Certifique-se de que o gerente HACCP esteja envolvido em quaisquer alterações 

nos planos pré-requisitos para garantir que a segurança alimentar não seja 

comprometida 

4. Realize briefings aos funcionários pelo menos semanalmente, pessoalmente ou por 

meio de um boletim informativo 

5. Revise regularmente com os fornecedores a situação de seus stocks, prestando 

especial atenção à situação no país de origem e aos movimentos dos preços das 

mercadorias 

6. Onde fornecedores de emergência de matérias-primas são estabelecidos, verifique 

as certificações ou relatórios de auditoria existentes e considere o uso de 

auditorias remotas on-line 

7. Ao introduzir novas matérias-primas, compile uma lista completa de alérgenos 

presentes ou considerados com probabilidade de contaminação cruzada durante a 

produção; verifique também o possível impacto no prazo de validade e considere o 

impacto nas declarações de embalagem e na declaração de ingredientes 

8. Quando novas matérias-primas ou fornecedores estão sendo usados, os 

procedimentos de inspeção e teste devem ser revistos antes da primeira entrega e 

introduzidas verificações adicionais, conforme necessário 

9. Monitorar de perto a escassez de matéria-prima e as mudanças de preço para 

identificar as matérias-primas em risco; aumentar os testes e a inspeção de 

matérias-primas identificadas como em risco 

10. Onde houver um grande número de funcionários novos / temporários, garanta a 

manutenção das medidas aprovadas existentes e aumente a sinalização para ajudar 

os recém-chegados a entender as regras 

11. Se houver necessidade de fazer alterações na etiqueta, introduza controles na 

impressora para separar a nova embalagem impressa do stock existente e outras 

medidas para garantir a segregação do stock novo e antigo pela cadeia de 

suprimentos 

12. Quando as auditorias internas são normalmente fornecidas por consultores 

externos, considere a manutenção de auditorias por meio de entrevistas online e 

compartilhamento de documentos. 

13. Revise os horários de limpeza, com atenção especial a superfícies duras com 

potencial para transferir coronavírus; Estabeleça tempos mínimos aceitáveis para 

limpeza; produza guias fáceis de entender para novos funcionários e garanta uma 

supervisão rigorosa 



14.  Considere cuidadosamente os riscos associados à suspensão das inspeções de 

controle de pragas e discuta quaisquer alterações planejadas com o contratante da 

praga primeiro 

15. Onde estender áreas de mudança para a equipe no início e no final de cada turno - 

por exemplo, usando espaço vago para escritório - assegure-se que essas medidas 

não comprometam a segurança alimentar, especialmente em áreas de cuidado 

elevado ou alto risco 


