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Update coronamaatregelen 23 juli 2021:
Testen, Testen en Testen
Nederland kleurt vanaf gisteren nóg roder op de kaart van coronagevallen in Europa. In
de afgelopen week waren er bijna 70.000 positieve tests; weer meer dan de week
ervoor met ook maar liefst 52.000 positieve tests. Het aantal coronapatiënten in de
ziekenhuizen begint weer langzaam te stijgen, dat geldt ook voor het aantal
coronapatiënten op de IC. Kortom: de eindstreep lijkt iets verder te liggen dan we een
aantal maanden geleden gedacht (en gehoopt) hadden.
Ik het kader van één van onze (veiligheids)principes ‘Ik bescherm mezelf en
anderen’ hierbij nogmaals een aantal huidige maatregelen op een rijtje:
•
•
•
•
•
•

Werk maximaal thuis als je werk dat toelaat;
Houd in alle situaties, of je nu wel of niet gevaccineerd bent, 1,5 meter
afstand;
Voor kantoormedewerkers: vermijd (zoveel mogelijk) bezoek aan
meethuizen, projecten en werkzaamheden in de werkeenheden;
Als je werkzaamheden hebt waarbij anderhalve meter niet mogelijk is,
gebruik dan PBM’s;
Als je klachten hebt: blijf thuis en laat je testen bij de GGD.
Volg altijd de regels van de Rijksoverheid als je terugkeert uit het buitenland.

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
In deze update:
• Brief op de mat met daarin een zelftest
• Zelftesten onder begeleiding bij Tata Steel in IJmuiden
• Zelftesten op afdelingen beschikbaar
Brief op de mat met daarin een zelftest
Komende week ligt er bij alle medewerkers en de ‘vaste’ inhuurmedewerkers van Tata
Steel in IJmuiden een brief op de mat. Bij deze brief zit een zelftest. Wij roepen alle
collega’s op om, ongeacht of je gevaccineerd bent of niet, deze zelftest, op vrijwillige
basis, te doen voordat je voor het eerst na je vakantie weer naar het werk gaat. Ook
als je gewoon thuis bent gebleven of je vakantie in Nederland hebt gevierd.
Zelftesten onder begeleiding bij Tata Steel in IJmuiden
Vanaf maandag 26 juli kun je bij het Hoogovenmuseum (adrescode 2J.03) tussen
08.00 en 09.00 uur onder begeleiding een zelftest doen. Wij werken hierbij samen met
professionals van het bedrijf ‘Snelle Corona Testers’. Aanmelden hoeft niet, je kunt er
zo naar binnenlopen. Houd ook daar 1,5 meter afstand en volg de maatregelen op die
ter plekke gelden.
Zelftesten op iedere afdeling beschikbaar
Daarnaast stellen we ook op iedere afdeling zelftesten beschikbaar voor medewerkers.
Je kunt jouw manager om een test vragen. Deze zelftesten zijn door de
contactpersonen van de werkeenheden te bestellen via TopDesk.
Belangrijk: Bij een positieve test moet je direct naar huis, in quarantaine en je zo snel
mogelijk laten testen bij de GGD. En: vergeet je uiteraard niet af te melden bij jouw
leidinggevende.

Update corona measures 23 July 2021:
Testing, Testing and Testing
As of yesterday, the Netherlands is turning more and more red on the map of corona
cases in Europe. In the past week, there have been nearly 70,000 positive tests; again,
more than the week before with no less than 52,000 positive tests. The number of
corona patients in the hospitals is starting to rise slowly again, as is the number of
corona patients in the ICU. In short: the finish line seems to be a little further than we
thought (and hoped) a few months ago.
Once again listed a number of current measures within the framework of one of our
(safety) principles 'I protect myself and others':
•
•
•
•
•

Work as much as possible from home if your work allows it;
Keep 1.5 meters away in all situations, whether or not you are vaccinated;
For office workers: avoid (as much as possible) visits to measuring houses,
projects and activities in the work units;
If you have activities where 1.5 meters distance are not possible, use PPEs;
If you have any complaints: stay at home and get tested at the GGD; Always
follow the rules of the Central Government when you return from abroad.

De standaard afspraken:
• 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 at the GGD;
• 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:
• Letter on the mat containing a self-test;
• Self-testing under supervision at Tata Steel in IJmuiden;
• Self-testing available at departments;
Letter on the mat containing a self-test
Next week, a letter will be sent to all employees and the 'permanent' hired staff of Tata
Steel in IJmuiden. This letter includes a self-test. We request all colleagues, whether
you have been vaccinated or not, to take this self-test, on a voluntary basis, before
returning to work for the first time after your holiday. Even if you have just stayed at
home or celebrated your holiday in the Netherlands.
Self-testing under supervision at Tata Steel in IJmuiden
From Monday 26 July you can take a self-test under supervision at the
Hoogovensmuseum (address code 2J.03) between 08.00 and 09.00 CET. We work
together with professionals from the company “Snelle Corona Testers”. You do not
need to register, you can just walk in. Keep a distance of 1.5 meters and follow the
measures that apply on site.
Self-testing available at departments
In addition, we also make self-tests available to employees in every department. You
can ask your manager for a test. These self-tests can be ordered by the contact person
of the work units via TopDesk.
Important: In case of a positive test, you must go home immediately, be quarantined
and get tested at the GGD as soon as possible. And: don't forget to unsubscribe from
your supervisor.

