0

IJmuiden
2 april 2020
COMMUNICATIONS
IJmuiden
13 augustus 2021

Update coronamaatregelen 13 augustus 2021:
Coronacijfers gaan goede kant op, (zelf)testen
blijft belangrijk
Het RIVM heeft in de afgelopen week aanzienlijk minder positieve testen, ziekenhuisen ic-opnames geregistreerd dan in de voorgaande zeven dagen. Opmerkelijk is wel
dat bijna één op de vijf positieve testen wordt afgenomen bij mensen met een
reishistorie, zo blijkt uit hun wekelijkse update. Vandaar ook dat we blijven
benadrukken dat het belangrijk is om, na jouw vakantie, eerst een (zelf)test te doen,
voordat je weer naar je werk gaat.
De overheid is ondertussen ook met een campagne gestart die het makkelijk maakt om
een zelftest te doen: deze maand krijgen alle Nederlandse huishoudens een brief met
een code in de bus waarmee er twee coronatests besteld kunnen worden.
Dit weekend start de jaarrevisie bij de Warmbandwalserij met opnieuw veel aandacht
voor de coronamaatregelen. Het op een veilige en gezonde manier uitvoeren van deze
werkzaamheden is – zoals altijd – topprioriteit.
De standaard afspraken:
•
•
•
•

Wat moet ik doen als? Klik hier voor de HRflowchart. Gebruik altijd deze link
voor de meest actuele versie.
Blijf thuis bij vermoeden coronabesmetting of klachten die bij het coronavirus
passen en laat je testen.
Blijf altijd op 1,5 meter afstand van elkaar of gebruik fysieke afscherming of
PBM’s. Klik hier voor de Engelse versie
Kijk voor het beleid en de maatregelen op intranet, zoek naar de topic pagina
‘coronamaatregelen’. Heb je nog meer vragen? Neem dan contact op met het
HSSE Frontoffice: hsse.frontoffice@tatasteeleurope.com
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Nieuwe testlocatie op het terrein, Hoogovensmuseum als testlocatie gesloten

Nieuwe testlocatie op het terrein, Hoogovensmuseum als testlocatie gesloten
Vanaf zondag 15 augustus is er een nieuwe testlocatie voor het doen van zelftesten
onder begeleiding. Bij de Warmbandwalserij (locatie 7G01) zal er een (pipo)wagen
staan waar je, onder professionele begeleiding, een zelftest kun doen. Dit kon tot en
met vrijdag 13 augustus in het Hoogovensmuseum. Deze locatie komt hiermee te
vervallen.
Deze locatie is elke dag open van 06.00 tot 15.00 uur. De reden dat deze testlocatie
naast de Warmbandwalserij geplaatst is, is het feit hier vanaf dit weekend de
jaarrevisie plaatsvindt. Op zaterdagmiddag gaat de warmband stil, de testlocatie gaat
op zondag voor het eerst open. Er zullen ongeveer 850 firmamedewerkers aan het
werk zijn om de werkzaamheden uit te voeren. Aan deze firmamedewerkers is
gevraagd om voorafgaand aan het betreden van de site een zelftest te doen.
Alle medewerkers van Tata Steel zijn welkom om hier een zelftest onder begeleiding
uit te voeren. Dat geldt ook voor alle firmamedewerkers die nog geen zelftest gedaan
hebben.

Update corona measures 13 August 2021:
Corona figures are going in the right direction,
(self)testing remains important
In the past week, the RIVM has recorded significantly fewer positive tests, hospital and
ICU admissions than in the previous seven days. It is remarkable that almost one in
five positive tests is taken from people with travel history, according to their weekly
update. That is why we continue to emphasize that it is important to do a (self)test after
your holiday, before you return to work.
In the meantime, the government has also started a campaign that makes it easy to do
a self-test: every month all Dutch households receive a letter with a code. Which this
code you can order two corona tests.
This weekend the annual overhaul starts at the Hot Strip Mill with, again, a lot of
attention for the corona measures. Carrying out these activities in a safe and healthy
manner is – as always – top priority.
The standard rules:
•
•
•
•

What am I supposed to do if? Click here for the HRflowchart. Always use this
link for the most up-to-date version;
Stay at home if suspected corona infection or complaints that fit the coronavirus
and get tested;
Always stay 1.5 meters away from each other or use physical shielding or
PPEs. Click here for the regulations regarding the use;
Check the policy and measures on the intranet, search for the topic page
“corona measures”. Do you have any more questions? Please, contact the
HSSE Front office: hsse.frontoffice@tatasteeleurope.com.

In this update:
•

New test location on site, Hoogovensmuseum closed as a test location.

New test location on site, Hoogovensmuseum closed as a test location
From Sunday 15 August there will be a new test location for self-testing under
supervision. At the Hot Strip Mill (location 7G01) there will be a mobile car where you
can do a self-test under professional supervision. Until Friday 13 August, this was
possible in the Hoogovensmuseum. This location will be cancelled.
This location is open every day from 06:00 to 15:00 CET. The reason why this test
location is placed next to the Hot Strip Mill is the fact that the annual overhaul takes
place here from this weekend. On Saturday afternoon the Hot Strip Mill will go into
yearly maintenance, the test location will open for the first time on Sunday. About 850
company employees will be working to carry out the activities. These employees have
been asked to take a self-test prior to entering the site.
All Tata Steel employees are welcome to do a self-test here. This also applies to all
company employees who have not yet done a self-test.

