
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Corona-virus:  
Tata Steel hanteert beleid nationale overheid 
 

Wereldwijd worden maatregelen genomen om het Corona virus (COVID-19) in te 

dammen. Tata Steel volgt één op één de actuele voorschriften van nationale 

overheden. In Nederland gaat het dan om de voorschriften van het RIVM en het 

actuele advies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op. Deze worden met enige 

regelmaat aangepast. Check daarom altijd de sites van het RIVM en BuZa voor het 

actuele advies.  

Concreet betekent dit dat bezoekers van onze site die in de afgelopen twee weken in 

de door het Ministerie van Buitenlandse Zaken gespecificeerde gemeenten zijn 

geweest én koorts met klachten aan luchtwegen hebben, niet worden toegelaten op 

onze site. De toegang wordt ook geweigerd als je in de afgelopen twee weken contact 

hebt gehad met een patiënt die het Corona-virus heeft. De Dienst Bedrijfsbeveiliging 

hanteert hiervoor een vragenformulier. 

Het advies is, ook aan onze medewerkers, dat als je de afgelopen twee weken in die 

gespecificeerde gebieden bent geweest én koorts met klachten aan luchtwegen hebt, 

niet naar het werk te komen, maar zo snel mogelijk je huisarts te raadplegen. 

Ook houdt Tata Steel zich voor wat betreft reizende medewerkers, strikt aan het 

actuele reisadvies van Buitenlandse Zaken. Hier gaat het om het niet toestaan van 

reizen naar specifiek beschreven gemeenten en gebieden die BuZA classificeert met 

rood en oranje.  

De firma’s die voor ons werken zullen van dit beleid op de hoogte worden gesteld.  

Verder blijft het bestaande advies voor hygiënemaatregelen gelden:  
1. Was je handen regelmatig 

2. Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog 

3. Gebruik papieren zakdoekjes 

Heb je nog vragen, raadpleeg dan de websites van het RIVM en van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken. Ook kun je terecht bij de HSE-Front Office, telefoonnummer 

93030.  
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https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

