0

IJmuiden
2 april 2020
COMMUNICATIONS
IJmuiden
30 juli 2021

Update coronamaatregelen 30 juli 2021:
Slecht nieuws en goed nieuws
Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt nu al bijna twee weken met de dag
toe. Sinds eind juni is er een stijging te zien in de ziekenhuisopnames en IC-opnames,
in alle leeftijdsgroepen.i
Het goede nieuws is dat het reproductiegetal afgelopen week is gedaald van 1,75 naar
0,80. Dat getal geeft aan hoeveel mensen er gemiddeld besmet raken door iemand
met het virus. Op 2 juli stond het nog op 3: een recordniveau.ii
Ondertussen heeft Tata Steel op verschillende manieren het zelftesten gefaciliteerd. Zo
heeft iedere medewerker thuis een zelftest ontvangen, kun je er één op de werkplek
regelen of kun je in de ochtend (tussen 08.00 en 09.00 uur) langs bij het
Hoogovensmuseum om, onder professionele begeleiding, een test uit te voeren. Lees
hieronder waarom zelftesten zo nuttig is.
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:
• Het nut van het doen van een zelftest
• Nieuwe versie inlegvel Werkvergunning i.v.m. corona
• Keer je terug van vakantie? Volg de regels van de Rijksoverheid & doe een
zelftest
• Tata Beachvolley Bowl 2021: uiterlijk 1 september wordt besloten of dit
evenement plaatsvindt

Het nut van het doen van een zelftest
Een zelftest is een coronatest die je zelf thuis - voor de zekerheid - kunt afnemen.
Bijvoorbeeld als je terugkomt van vakantie of veilig naar school of werk wilt. Of als je
ergens was waar je moeilijk afstand kon houden. Het resultaat is iets minder
betrouwbaar dan een test in de teststraat. Lees alle info over zelftesten hier. Heb je
coronaklachten, laat je dan zo snel mogelijk testen bij de GGD.
Nieuwe versie inlegvel Werkvergunning i.v.m. corona
Het inlegvel ‘coronamaatregelen’ is een aanvulling op de WvG. Maatregelen die op dit
inlegvel zijn opgenomen moeten worden opgevolgd en worden niet apart in de WvG
vermeld. Dit corona inlegvel wordt altijd met de medewerkers besproken bij de toolbox
‘startwerk’. Het inlegvel krijgt regelmatig een update. Klik hier voor de laatste versies in
het Nederlands, Engels en Duits.
Keer je terug van vakantie? Volg de regels van de Rijksoverheid & doe een
zelftest
Volg altijd de regels van de Rijksoverheid als je terugkeert uit het buitenland. En, om
nog maar een keer in herhaling te vallen, ook de Rijksoverheid adviseert dringend om
jezelf te testen na een vakantie of reis in het buitenland. Of, om je gratis te laten testen
bij de GGD. Ook als je geen coronaklachten hebt en ook als je al volledig gevaccineerd
bent. Je kunt het virus namelijk altijd meedragen en anderen besmetten, ook na een
coronaprik.
Tata Beachvolley Bowl 2021: uiterlijk 1 september wordt besloten of dit
evenement plaatsvindt
Lees het volledige bericht hierover op intranet.

Update corona measures 30 July 2021:
Bad news and good news
The number of corona patients in hospitals has been increasing by the day for almost
two weeks now. Since the end of June, there has been an increase in hospital
admissions and ICU admissions, in all age groups.iii
The good news is that the reproduction number dropped from 1.75 to 0.80, last week.
That number indicates how many people are infected by someone with the virus on
average. On the 2nd of July, it was still at 3: a record level.iv
Meanwhile, Tata Steel has facilitated self-testing in various ways. For example, every
employee has received a self-test at home, you can arrange one at the workplace or
you can visit the “Hoogovensmuseum” in the morning (between 08.00 and 09.00) to
carry out a test under professional supervision. Read below why self-testing is so
useful.
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:
• The usefulness of doing a self-test Rapid testing.
• New version work permit insert in connection with corona.
• Are you returning from vacation? Follow the rules of the Central Government &
do a self-test.
• Tata Beach volley Bowl 2021: it will be decided by 1 September (at the latest)
whether this event will take place.
The usefulness of doing a self-test
A self-test is a corona test that you can take yourself at home - just to be sure. For
example, if you come back from vacation or want to go to school or work safely. Or if
you were somewhere where it was hard to keep the 1.5 meters distance. The result is
slightly less reliable than a test in the test street. Read all about self-testing here. If you
have corona complaints, get tested at the GGD as soon as possible.
New version work permit insert in connection with corona
The 'corona measures' insert is an addition to the WvG. Measures included on this
insert must be followed and are not mentioned separately in the WvG. This corona
insert is always discussed with the employees at the toolbox 'startwork'. The insert
sheet is regularly updated. Click here for the latest versions in Dutch, English and
German.

Are you returning from vacation? Follow the rules of the Central Government &
do a self-test
Always follow the rules of the Central Government when you return from abroad. And,
to repeat once again, the Dutch government also strongly advises to test yourself after
a holiday or trip abroad. Or, to get tested for free at the GGD. Even if you do not have
corona complaints and even if you are already fully vaccinated. You can always carry
the virus and infect others, even after a corona jab.
Tata Beachvolley Bowl 2021: it will be decided by 1 September (at the latest)
whether this event will take place
Read the full post about this on the intranet.

Bron: Rijksoverheid. Wekelijkse update coronacijfers
Bron: Rijksoverheid. Wekelijkse update coronacijfers
iii Source: Central Government. Weekly update corona figures
iv Source: Central Government. Weekly update corona figures
i

ii

