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COMMUNICATIONS 

Update coronamaatregelen 6 augustus 2021: 
Iedereen op onze site zo goed mogelijk 
beschermen 
 

Op zaterdag 14 augustus start de jaarlijkse revisie van de Warmbandwalserij (WBW) 

en zal er ruim 12 dagen keihard gewerkt worden om een groot aantal klussen uit te 

voeren. De uitvoering wordt gedaan door onze eigen mensen in samenwerking met 

maar liefst 850 firmamedewerkers van meer dan 30 verschillende firma’s. Het op een 

veilige en gezonde manier uitvoeren van deze werkzaamheden is – zoals altijd – 

topprioriteit.  

 

Lees in deze NewsFlash welke extra maatregelen we treffen om alle betrokkenen zo 

goed mogelijk te beschermen en corona buiten de poort te houden.           

 

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: 

 

• Jaarrevisie Warmbandwalserij en (extra) coronamaatregelen: 

o Organiseren van een toolbox 

o Testen op vrijwillige basis 

o Aanmeldlocaties 

• Terug van vakantie en weer naar je werk? Vergeet niet een zelftest te doen 

• Binnengekomen vraag: Kan de zelftest bij het gewone afval? 

• Blijf óók alert op jouw mentale gezondheid  

 

 

https://tsx.sharepoint.com/sites/intranet/Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fintranet%2FDocuments%2FCommunications%2FCorona%20stroomschema%20medewerkers%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fintranet%2FDocuments%2FCommunications&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly90c3guc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L3MvaW50cmFuZXQvRVMxSjRDb1N2Z3RBdm5oWnpLOTNYdTBCeGZ4blVCNEgyVUFVWnpWa0ViVHZ5UT9ydGltZT11UXM2NDZQUjEwZw
https://tsx.sharepoint.com/sites/intranet/Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fintranet%2FDocuments%2FCommunications%2FCorona%20flowschema%20inzet%20adembescherming%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fintranet%2FDocuments%2FCommunications
https://tsx.sharepoint.com/sites/intranet/Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fintranet%2FDocuments%2FCommunications%2FCorona%20flowschema%20inzet%20adembescherming%5Fvideolinks%5FENGLISH%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fintranet%2FDocuments%2FCommunications
https://tsx.sharepoint.com/sites/intranet/Corona
mailto:hsse.frontoffice@tatasteeleurope.com


   

 

Jaarrevisie Warmbandwalserij en (extra) coronamaatregelen 

Vanaf zaterdag 14 augustus lopen er 850 extra mensen bij de Warmbandwalserij rond 

om in 12 dagen tijd ruim 950 klussen uit te voeren. Dat vergt grote discipline als het 

gaat om veiligheid en gezondheid. Met de firma’s die ingehuurd worden, is dan ook 

een aantal duidelijke afspraken gemaakt op het gebied van coronamaatregelen. 

 

Organiseren van een toolbox  

• Deze vindt plaats op maandag 9 augustus.  

• De toolbox is bedoeld voor de directieleden van de firma’s die wij gaan 

inhuren.  

• De nadruk ligt op het houden van afstand en het gebruik van PBM’s.  

 

Testen op vrijwillige basis 

• Aan de contactpersonen van de firma’s die wij inhuren hebben wij gevraagd 

om hun medewerkers, voorafgaand aan hun werkzaamheden bij de WBW, te 

testen op de locatie van de betreffende firma.    

• Daarnaast richten wij (vanaf zaterdag 14 augustus) een teststraat in bij de 

WBW voor alle (firma)medewerkers die een zelftest willen uitvoeren. Exacte 

locatie is: 7G01.     

 

Aanmeldlocaties 

• Individuele leden van firma-teams mogen door de voorman aangemeld 

worden en hoeven dat dan niet afzonderlijk  zelf te doen. 

• Vanuit Tata Steel wordt continu gemonitord hoe de drukte bij een 

aanmeldlocatie verspreid of verminderd kan worden.    

→ Voorbeeldgedrag van toezichthouders en management is noodzakelijk voor 

het succes.  

 

Terug van vakantie en weer naar je werk? Vergeet niet een zelftest te doen 

Dat kan onder begeleiding in het Hoogovensmuseum (locatiecode 2J.03) van maandag 

t/m vrijdag tussen 08.00 en 09.00 uur. Daarnaast heeft iedereen thuis een zelftest 

ontvangen en zijn er zelftesten bij de werkeenheden beschikbaar.  

 

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.    

 

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.  

 

Binnengekomen vraag: Kan de zelftest bij het gewone afval? 

Al het afval van de gebruikte zelftest kan in een plastic zakje bij het reguliere afval. 

Maak het zakje goed dicht. Is de uitslag positief? Ga dan heel voorzichtig om met de 

cassette en het wattenstaafje. Want die bevatten misschien besmettelijk materiaal. 

Zorg ook voor een goede hygiëne in huis. Maak het oppervlak waar je de zelftest hebt 

gedaan goed schoon en was daarna je handen. 

 

 

 

https://tsx.sharepoint.com/sites/intranet/Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fintranet%2FDocuments%2FCommunications%2FCorona%20flowschema%20inzet%20adembescherming%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fintranet%2FDocuments%2FCommunications


   

Blijf óók alert op jouw mentale gezondheid 

We moeten, elke dag weer, goed voor onszelf zorgen om zo lang mogelijk fysiek en 

mentaal gezond te blijven. Voldoende beweging, goede nachtrust en voeding spelen 

hierbij een belangrijke rol. Tata Steel biedt, in samenwerking met een aantal 

leveranciers, al sinds het begin van de coronacrisis, diverse informatie, advies en/of 

ondersteuning om, onder andere, de mentale gezondheid te versterken. Zowel voor 

mensen zonder klachten als voor mensen met klachten. Klik hier om de mogelijkheden 

te zien. 

 

Update corona measures 6 August 2021:  

Protect everyone on our site as good as possible 
 

On Saturday 14 August, the annual overhaul of the Hot Strip Mill will start and more 

than 12 days of intensive work will be done to carry out a large number of activities. 

The execution will be done by our own people in collaboration with no less than 850 

company employees from more than 30 different companies. Carrying out this work in 

a safe and healthy manner is – as always – a top priority.  

 

In this NewsFlash you read what additional measures we take to protect everyone 

involved as good as possible and to keep corona out of the gate.           

 

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: 

• Annual revision Hot Strip Mill and (extra) corona measures: 

o Organizing a toolbox 

o Testing on a voluntary basis 

o Sign-in locations 

• Back from vacation and return to work? Don't forget to get a self-test; 

• Question received: Can the self-test be disposed or with the ordinary waste?; 

• Also stay alert to your mental health. 

 

Annual revision Hot Strip Mill and (extra) corona measures 

As of Saturday 14 August, there are 850 extra people walking around the Hot Strip Mill 

to carry out more than 950 activities in 12 days. This requires great discipline when it 

comes to health and safety. A number of clear agreements have therefore been made 

regarding corona measures with the companies that are hired. 

 

Organizing a toolbox  

• This takes place on Monday 9 August; 

https://tatasteelduurzameinzetbaarheid.nl/coronacrisis-hulpmiddelen/
https://tsx.sharepoint.com/sites/intranet/Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fintranet%2FDocuments%2FCommunications%2FCorona%20stroomschema%20medewerkers%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fintranet%2FDocuments%2FCommunications&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly90c3guc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L3MvaW50cmFuZXQvRVMxSjRDb1N2Z3RBdm5oWnpLOTNYdTBCeGZ4blVCNEgyVUFVWnpWa0ViVHZ5UT9ydGltZT11UXM2NDZQUjEwZw
https://tsx.sharepoint.com/sites/intranet/Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fintranet%2FDocuments%2FCommunications%2FCorona%20flowschema%20inzet%20adembescherming%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fintranet%2FDocuments%2FCommunications
https://tsx.sharepoint.com/sites/intranet/Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fintranet%2FDocuments%2FCommunications%2FCorona%20flowschema%20inzet%20adembescherming%5Fvideolinks%5FENGLISH%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fintranet%2FDocuments%2FCommunications
https://tsx.sharepoint.com/sites/intranet/Corona
mailto:hsse.frontoffice@tatasteeleurope.com


   

• The toolbox is intended for the board member of the companies we are going 

to hire; 

• The emphasis is on keeping distance and using PPEs.  

 

Testing on a voluntary basis 

• We have asked the contacts of the companies we hire to test their employees 

at the location of the company concerned, prior to their work at the Hot Strip 

Mill;    

• In addition, we set up a test street (from Saturday 14 August) at the Hot Strip 

Mill for all (company) employees who want to do a self-test. The exact 

location is: 7G01. 

 

Sign-in locations 

• Individual members of company teams can be registered by the foreman and 

do not have to do so individually; 

• Tata Steel continuously monitors how the crowds at a registration location can 

be spread or reduced.    

 

→ Exemplary behaviour of supervisors and management is necessary for  

success.  

 

Back from vacation and return to work? Don't forget to get a self-test 

This can be done under supervision in the Hoogovensmuseum (location code 2J.03) 

from Monday to Friday between 08.00 and 09.00 am. In addition, everyone has 

received a self-test at home and self-tests are available at the work units.  

 

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.    

 

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 vaccination. 

 

Question received: Can the self-test be disposed of with the ordinary waste? 

All waste from the used self-test can be put in a plastic bag with regular waste. Close 

the bag tightly. Is the result positive? Then handle the cassette and the cotton swab 

very carefully. Because they may contain infectious material. Also ensure good hygiene 

at home. Thoroughly clean the surface where you performed the self-test and then 

wash your hands. 

 

Also stay alert to your mental health 

We need to take good care of ourselves every day to stay physically and mentally 

healthy for as long as possible. Sufficient exercise, good sleep and nutrition play an 

important role in this. Tata Steel, in collaboration with a number of suppliers, has been 

providing various information, advice and/or support since the beginning of the corona 

crisis to strengthen, among other things, mental health. Both for people with or without 

complaints. Click here to find out the possibilities. 
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