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Auditorias do Programa Monograma API / APIQR: Atualização COVID-19

Devido à pandemia de Covid-19 em andamento, o API continua avaliando seus processos para auditorias conduzidas no
Programa Monograma / APIQR. Esta notificação descreve as mudanças que entram em vigor imediatamente.
1. As auditorias externas (remotas) estão agora aprovadas até 30 de junho de 2021 para instalações elegíveis. Os
requisitos de elegibilidade incluem o seguinte:
a. O cliente deve estar operacional e com capacidade para executar as atividades no âmbito de sua Licença de
Monograma e / ou Certificação.
b. O cliente deve ter pessoal no local para participar das entrevistas e para facilitar a conectividade e o acesso
a documentos e registros.
c. O cliente deve concordar e facilitar o uso de webconferência (por exemplo, Skype, Microsoft Teams, Zoom,
Go-To Meeting, Facetime, WhatsApp, etc.) e outras tecnologias, para concluir a auditoria fora do local.
d. O cliente deve fornecer transmissão ao vivo durante o tour pela fábrica e a verificação das atividades de
realização do produto. (A instalação deve ter uma pessoa no chão de fábrica para facilitar a transmissão ao
vivo. Câmeras de vigilância não atendem a este critério).
e. O cliente deve garantir que todos os funcionários, contratados e consultores que possam estar presentes
durante a auditoria tenham consentido em participar da videoconferência.
2. Recebemos feedback de que as auditorias externas podem exigir mais tempo devido à logística mais difícil associada
à tecnologia de teleconferência. Como resultado, a duração da auditoria para auditorias conduzidas remotamente
será aumentada em até meio (0,5) dia por auditor designado para conduzir a auditoria. Esse aumento será
concedido a pedido do Auditor Líder.
Se você tiver alguma dúvida, por favor entre em contato conosco em www.api.org/ContactMonogram.
Agradecemos muito pelo seu apoio contínuo e participação no Programa Monograma / APIQR.
Atenciosamente,

Kevin Ferrick
Diretor, Programa Monograma /APIQR
KF:kp
200 Massachusetts Avenue NW, Suite 1100, Washington, DC 20001-5571 USA
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