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COMMUNICATIONS 

Update coronamaatregelen 16 juli 2021: 
werk (weer) maximaal thuis als je werk dat 
toelaat 
 

Het exponentieel gestegen aantal coronabesmettingen heeft geleid tot een debat in de 

Tweede Kamer over de eerder ingevoerde versoepelingen van de coronamaatregelen. 

Eén van de maatregelen die daarop weer ingevoerd wordt is het advies om maximaal 

thuis te werken als je werk dat toelaat.  

 

Tata Steel volgt dit advies op. Dat betekent dat de gedeeltelijke terugkeer naar kantoor 

wordt teruggedraaid en voor het Dudok Huis nu niet doorgaat op 19 juli en voor 

onbepaalde tijd wordt uitgesteld. We begrijpen dat dat voor sommigen een domper is.  

 

Blijf echter voor ogen houden dat we dit doen voor je eigen gezondheid, die van 

anderen en de bedrijfscontinuïteit. Want deze laatste kan ook belemmerd worden door 

quarantaines, een ongewenste situatie nu we juist zoveel kunnen verdienen aan elke 

ton product die we goed uitleveren! 

 

Voor degenen die wel naar het werk komen: Blijf je strikt aan de maatregelen houden. 

Houd in alle situaties, of je nu wel of niet gevaccineerd bent, 1,5 meter afstand. We 

zien dat dat in de praktijk best lastig is, en dat mensen bijvoorbeeld samen aan één 

scherm zitten. Dit is niet de bedoeling. Als je werkzaamheden hebt waarbij anderhalve 

meter niet mogelijk is, gebruik dan PBM’s. Wij willen op het werk geen bron van 

besmettingen zijn. Blijf dan ook altijd thuis en laat je testen bij de GGD  als je 

klachten hebt. Of je gevaccineerd bent, maakt daarbij niet uit.  

 

 

   

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 bij de GGD.  

• 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 

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


   

 

 
Zelftesten 
De komende week zullen we ook zelftesten beschikbaar maken voor de afdelingen. 
Deze zijn door de contactpersonen van de werkeenheden te bestellen via TopDesk..  
 
Wanneer gebruik je een zelftest? 
Let op, een zelftest is geen formele test zoals die van de GGD. Maar door geregeld te 
testen kun je een besmetting sneller opsporen. Bij een positieve testuitslag moet je 
naar huis, in quarantaine en gaan testen bij de GGD. Hier is meer informatie te vinden 
over zelftesten (openen in Chrome). 
 
Wij verzoeken je een zelftest te doen: 

• Als je voor het eerst na je vakantie terugkeert naar je werk (en geen klachten 
hebt). Volg daarnaast natuurlijk altijd de regels van het RIVM als je terugkeert 
uit het buitenland. 

• Als je als gevaccineerde in nauw contact bent geweest (bijvoorbeeld je 
huisgenoot of directe collega) met iemand die een coronabesmetting heeft. 
Quarantaine is dan niet meer verplicht, we verzoeken je echter wel een zelftest 
te doen voordat je naar je werk gaat. 

Als je klachten hebt, blijf je altijd thuis en laat je je testen bij de GGD. 
 

Update corona measures 16 July 2021: work 
(again) maximum at home if your work 
allows 
 

The exponential increase in the number of corona infections has led to a debate in the 

House of Representatives about the previously introduced relaxations of the corona 

measures. One of the measures that will be reintroduced is the advice to work from 

home at the maximum if your work allows.  

 

Tata Steel follows this advice. This means that the partial return to the office will be 

reversed and for the Dudok House now canceled on 19 July and will be postponed 

indefinitely. We understand that's a downer for some.  

 

However, keep in mind that we do this for your own health, that of others and business 

continuity. Because the latter can also be hindered by quarantines, an undesirable 

situation now that we can earn so much from every ton of product that we deliver well! 

 

For those who do come to work: Stick to the measures strictly. In all situations, whether 

you are vaccinated or not, keep 1.5 meters distance to each other. We see that this is 

quite difficult in practice and that people, for example, sit together at one screen. This is 

not the intention. If you have activities where one and a half meters are not possible, 

use PPEs. We do not want to be a source of contamination at work. Always stay at 

home and get tested at the GGD if you have any complaints. It does not matter 

whether you are vaccinated.  

 

 

   

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. 

https://tatasteel.topdesk.net/tas/public/login/saml
https://tsx.sharepoint.com/:b:/s/intranet/ESM6bxz37ENPtzS43o7ijKEBayRl5i4js1ek4ivwG0hxyg?e=6ybqY6
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/reizen-naar-nederland-checklist
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


   

 

• 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 

 
Self-testing 
In the coming week we will also make self-tests available for the departments. These 
can be ordered by the contacts of the work units via TopDesk.  
 
When do you to use a self-test? 
Please note, a self-test is not a formal test like that of the GGD. But regular testing can 
help detect an infection faster. If you have a positive test result, you have to go 
home, quarantine and test at the GGD. Here you can find more information about self-
testing (open in Chrome). 
 
We request you to take a self-test: 

• If you return to work for the first time after your holiday (and have no 

complaints). In addition, always follow the rules of the RIVM when you return 

from abroad. 

• If you have been vaccinated and have been in close contact (for example, your 

roommate or direct colleague) with someone who has a corona infection. If you 

are not fully vaccinated, the quarantine obligation still applies according to the 

guidelines of the GGD. 

 
If you have complaints, you will always stay at home and get tested at the GGD. 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

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
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