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Inleiding 
In de brief van de VRR van 16 april jl. worden voor grote onderhoudsprojecten richtlijnen gegeven voor het 
verkrijgen van een ontheffing op het verbod op samenkomsten. In dit plan worden de maatregelen en 
afspraken tussen de opdrachtgevers Nouryon en Shin-Etsu en hun contractors vastgelegd. Het doel is om er 
voor te zorgen dat niemand besmet raakt met het COVID-19 virus en dat we samen de mogelijke 
verspreiding van het COVID-19 virus voorkomen. Dat doen wij door te voldoen aan de richtlijnen van de 
Rijksoverheid en het treffen van additionele maatregelen tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de 
TA2021. 
 
Gezien de grootte van de site, de beschikbare middelen en de infrastructuur kunnen we met totaal ongeveer 
850 extra medewerkers (ca. 600 Nouryon en ca. 250 Shin-Etsu) het werk veilig en beheerst uitvoeren binnen 
de richtlijnen van de Rijksoverheid. Onze mensen en de medewerkers van de contractors zijn de 
belangrijkste assets, het is van het grootste belang om het besmettingsrisico voor hen zoveel mogelijk te 
beperken. We hebben daarom aanvullende maatregelen genomen. Wij zorgen ervoor dat er voldoende 
ruimte is om de minimale onderlinge afstand van 1,5m te kunnen behouden, mensen zich niet gaan ophopen 
en dat handenwassen eenvoudig kan worden gedaan. 
We gaan op verschillende tijden beginnen en op verschillende tijden pauzeren. De maatregelen zijn conform 
de arbeidshygiënische strategie toegepast. 
 
ARBEIDSHYGENISCHE STRATEGIE 

  
1.1. COVID-19 plan 

In maart 2021 gaan bedrijven op het Bedrijvenpark Botlek (Nouyron en Shin Etsu) tegelijk een 
onderhoudsstop (ook wel Turn Around genoemd) uitvoeren. Dit COVID-19 plan is van toepassing op het 
gehele Bedrijvenpark Botlek ten tijde van de TA2021 en is onderdeel van de bij de Turn Around behorende 
VGWM plannen van Nouryon, Shin-Etsu en hun aannemers/contractors. 
 

Veiligheidskleding 
Veiligheidsbril / faceshield 

Handschoenen 
Adembescherming / Mondkapje 
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1.2. Toepassing 

Dit COVID-19 plan is van toepassing op de medewerkers van Nouryon en Shin-Etsu, hun contractors en hun 
servicebedrijven die tijdens de TA2021 werkzaamheden uitvoeren. 
 

2. Reguliere bedrijfsvoering 
Op dit moment zijn er op site al afspraken gemaakt om de kans van besmetting te minimaliseren en de 
eventuele besmettingen te beheersen (Bijlage 1 Beheersmaatregelen COVID-19 Bedrijvenpark Botlek). 
Deze maatregelen blijven van kracht en zijn deels dynamisch. Dit wil zeggen dat deze maatregelen 
afgestemd zijn op de maatregelen van de Rijksoverheid; als deze worden aangepast dan zal worden 
beoordeeld in hoeverre dit impact heeft op dit COVID-19 plan TA2021. Ter voorbereiding van de TA2021 is 
in samenwerking met de stakeholders binnen Bedrijvenpark Botlek dit COVID-19 beheersplan opgesteld.  
 
 

3. Aanvullend TA2021 
In vergelijking met de normale bedrijfsvoering (inclusief regulier onderhoud) worden Nouryon, Shin-Etsu en 
hun vaste contractors tijdens de TA2021 ondersteund door additionele manpower. Deze mensen zijn vaak 
minder bekend op het terrein en komen soms uit andere landen waar zij met andere regels te maken 
hebben. Om ervoor te zorgen dat wij onder deze omstandigheden een veilige en goede TA2021 kunnen 
uitvoeren, hebben wij aanvullende maatregelen getroffen. 
 
Als aanvulling op de COVID-19 regels genoemd in hoofdstuk 2, zijn tijdens de TA2021 de volgende regels 
van toepassing: 

1. Als de 1,5-meter-regel niet gerespecteerd kan worden, beschouw dan of het werk anders gedaan 
kan worden zodat de veilige afstand van 1,5 meter toch kan worden behouden. 

2. Tijdens de TA2021 dragen we altijd minimaal een gelaatscherm voor ons gezicht bij 
werkzaamheden binnen de 1,5m van elkaar. 

3. We stimuleren het gebruik van gelaatscherm ook bij werkzaamheden buiten de 1,5m 
4. We lopen zo veel als mogelijk via gescheiden looproutes (eenrichtingsverkeer). 
5. We reinigen onze gelaatschermen, communicatieapparatuur, ed. regelmatig. 
6. We hebben geen fysiek contact, schudden van handen is niet toegestaan. 
7. Werkmethoden kunnen veranderen. Extra instructies hieromtrent wordt meegenomen in de safety 

flyers. 
8. We houden ons aan de afspraken m.b.t. TA vergaderingen, zoals afstand (1,5m) bewaren of via 

teleconference of videobellen. 
9. We houden ons aan de afspraken m.b.t. personenvervoer, niet alleen on site, maar ook buiten het 

terrein en in ons woon-werkverkeer 
10. Tijdens de TA is het aantal bezoekers beperkt tot alleen het hoogst noodzakelijke. 
11. Aandacht en respect voor elkaar. Houd er rekening mee dat voor iedereen de situatie uniek is en dat 

dingen soms langer duren of anders georganiseerd zijn. 
12. Maatregelen kunnen veranderen.  Als er nieuwe inzichten zijn, zal iedereen daar zo spoedig 

mogelijk over worden geïnformeerd.  
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4. COVID-19 TA 2021 Off site 

4.1. Verblijf van contractors 

Veel aannemers overnachten gewoon thuis. Ze komen immers voor het overgrote deel uit Nederland en 
België. Andere buitenlandse werknemers verblijven bijvoorbeeld in vakantieparken. De aannemers dienen er 
op toe zien dat ook buiten het Bedrijvenpark Botlek terrein aan de richtlijnen van de Rijksoverheid wordt 
voldaan. 
Daarnaast zullen de buitenlandse werknemers door hun werkgever geïnstrueerd worden over de extra 
COVID-19 regelgeving die in Nederland geldt.  
 

4.2. Transport off site 

De uitgangspunt tijdens de TA2021 in het vervoer is dat 
men de veilig afstand van 1,5 m kan behouden. 
Conform de richtlijnen van der Rijksoverheid wordt het 
volgende verwacht: 2 personen maximaal in een auto , 
1 achter het stuur, andere op de achterbank. In de 
busjes 1 chauffeur en 1 op de achterbank . Dit geldt 
ook voor het woon-werk verkeer. Het dragen van een 
mondkapje tijdens transport is verplicht voor alle 
inzittende. 
 
 
Dit geldt niet voor personen die tot een gemeenschappelijk huishouden behoren. De personen die tot een 
gemeenschappelijke huishouden behoren moeten dit kunnen aantonen met een verklaring van de 
werkgever. 
 

4.3. Vaste teams 

Er wordt zo veel als mogelijk in vaste teams gewerkt. In geval van medewerkers uit het buitenland zullen 
deze vaste teams ook in vast teamsamenstelling reizen en worden gehuisvest. De contractor is 
verantwoordelijk voor het beheer en de registratie van de teams. 

 
4.4. Bedrijvenpark Botlek contractors 

Tijdens de TA2021 zullen op het Bedrijvenpark Botlek zowel door Nouryon als Shin-Etsu werkzaamheden 
aan hun installaties worden uitgevoerd. De contractors van Nouryon en Shin Etsu worden gescheiden: 
aparte huisvesting op het terrein, parkeren op verschillende locaties en toegang tot het terrein via andere 
poorten.  
 

 

Transport off site van, geen gemeenschappelijk 
huishouden 
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NY Contractor yard 
NY Contractors ingang 
NY TA gebied 
SE Contractor yard 
SE Contractors ingang 
SE TA gebied 
 

Overzicht Bedrijvenpark Botlek tijdens de TA  

 
5. On site 
 

5.1. Verschoven werktijden 

Om de veilig afstand te kunnen behouden wordt de manpower in groepen verdeeld. Elke groep heeft zijn 
eigen werktijden, pauzetijden en een kleur. De kleuren zijn zichtbaar op de helmen en de polsbandjes van 
de medewerkers. 
 
Indien men door omstandigheden incidenteel moet afwijken van deze indeling, dient de betreffende 
Bedrijvenpark Botlek supervisor hiervoor expliciet toestemming voor geven. 
 

5.2. Intern transport 

Voor het interntransport op het terrein worden busjes ingezet. De busjes worden voorzien van fysieke 
afscheiding tussen de zitplaatsen. Alle inzittende dragen een mondkapje.  
 

5.3. Toegang 

De aanvang en het einde van een werkdag zijn de momenten wanneer de eventuele opstoppingen zich 
kunnen voordoen bij de tourniquets om het terrein op te gaan of het terrein te verlaten.    
In de ochtend wordt voldoende spreiding verwacht omdat de mensen van verschillende locaties komen en 
dus niet tegelijk zullen arriveren.  
 
Aan het einde van de werkdag wordt drukte verwacht aan de tourniquets. Deze drukte wordt tot minimum  
beperkt door verschoven werktijden. 
 
De markeringen op de grond aan beide zijden van de tourniquets geven visueel de afstanden weer van 1,5 
m. Daarnaast worden schermen geplaatst bij de tourniquets om de ingaande/uitgaande stromen te scheiden. 
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5.4. Bezoekers en niet essentieel personeel 

Ieder niet voor de TA2021 essentieel personeel is niet toegestaan om de TA2021 faciliteiten en het TA 
gebied te beteerden. Dit geldt dus voor stagiaires, leerlingen, bezoekers en personen die geen functie 
hebben binnen de TA 2021.  
 

5.5. Lunchaccommodatie 

De TA lunch accommodaties zijn ruimer opgezet (tenten) met een maximum van 100 personen per tent. Per 
persoon wordt rekening gehouden met een ruimte van 9m2. De looprichting (eenrichtingsverkeer) van de 
looproutes zijn op de grond aangegeven en voorzien van belijning. Er wordt gegeten aan dubbele tafels 
waar men fysiek 1,6m van elkaar is gescheiden (1 tafel is 80 cm breed dus afstand tussen 2 mensen 
tegenover elkaar is 160 cm). Er wordt in 3 shiften gepauzeerd zodat er voldoende ruimte is om mensen te 
faciliteren en de veilige afstand kan worden behouden. Tussen elke shift is voldoende tijd ingepland om 
mensen ordelijk te laten weggaan en aankomen en om de tafels schoon te kunnen maken. 
 
Bijlage 2 Voorbeeld lunchaccommodatie 
 

5.6. Kantoren 

Alle gebouwen zijn ruimer opgezet. Het uitgangspunt is dat de benodigde ruimte per persoon op 9 m2 ligt. 
De looproutes worden zo veel als mogelijk als eenrichtingsverkeer voorzien of worden ruimer opgezet (3 m). 
Op deze manier kan 1,5 m afstand worden gehouden.  
 
Op de deur van elk kantoor wordt duidelijk zichtbaar aangegeven wat het maximale aantal personen is dat in 
de betreffende ruimte mag werken en op bezoek mag zijn. De gangen zijn ruimer ingericht zodat er altijd 
1,5m afstand mogelijk is. 
 
In kantoren en in andere binnenruimtes zullen op strategische plekken posters, stickers en lijnen worden 
aangebracht om gedrag van mensen positief te beïnvloeden.  
 
Je mag elkaar bij de trap niet passeren. Let hierop en geef elkaar de ruimte. Dalend verkeer gaat voor op 
stijgend verkeer. Wacht totdat de trap vrij is voordat je de trap betreedt. 
 
Bij het gebruik van de lift is maximaal 1 persoon toegestaan, tenzij anders is aangegeven. 
 
Bij de koffieautomaat volg je de aangegeven instructie(s) op. 
 
Er worden geen spullen uitgewisseld, gebruik ook je eigen pen. 
 

5.7. Vergunningsgebouwen en uitgiftepunten 

Voor de verstrekking van de werkvergunningen en uitgifte van diverse materialen zijn bij de contractorareas 
van zowel Nouryon als Shin-Etsu diverse voorzieningen ingericht. De vergunningen worden verstrekt in het 
veld of aan de ramen (buiten) van het vergunningsgebouw. De vergunninghouders kunnen de ramen 
bereiken via een overdekte steiger of andersoortige overkapping. Tijdens de vergunningverstrekking zullen 
de ramen zoveel mogelijk dicht blijven (fysieke scheiding). Op de steigers van het vergunningsgebouw geldt 
eenrichtingsverkeer.  
Bij uitgiftepunten worden looproutes aangegeven en afscheidingen aangebracht zodat 1,5 meter 
gerespecteerd kan worden. 
 
Alleen de vergunningshouders mogen de steiger betreden. 
 
Het vergunningsgebouw is alleen te betreden door productie en voor vergunningsuitgifte noodzakelijk 
personeel. 
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Bijlage 3 Voorbeeld vergunningsgebouwen 
 

5.8. Kleedruimte 

De kleedruimten zijn zo ingedeeld dat de veilig afstand van 1,5m tussen de lockers per shift wordt geborgd. 
Ook hier worden looproutes gemarkeerd en is alleen eenrichtingverkeer van personen toegestaan. 
 
Bijlage 4 Voorbeeld kleedruimte 
 

5.9. Sanitair 

De wasruimtes en de toiletten worden zodanig ingericht dat de veilige afstand van 1,5m altijd kan worden 
behouden. Het wassen van handen wordt laagdrempelig ingericht door de verdubbeling van het aantal 
wasgelegenheden. De ontsmettingspunten worden op strategische locaties geplaatst zoals toegangen van 
gebouwen, de lunchaccommodatie en de kleedruimtes. 
 
In de sanitair units worden looproutes gemarkeerd waar alleen eenrichtingverkeer van personen toegestaan 
is. 
 
Bijlage 5 Voorbeeld Sanitair unit 
 
 

5.10. Rookplek(ken) 

Rookplekken worden zo gebouwd dat te allen tijde 1,5 m gehouden wordt. Het maximum aantal personen op 
een rookplek wordt bepaald door de gemarkeerde staplekken. Op de rookplekken worden looproutes 
gemarkeerd en is alleen eenrichtingverkeer van personen toegestaan. 
 
Bijlage 6 Voorbeeld rookplekken 
 
 

5.11. Nikkeloxide deco unit (Nouryon) 

De toegang tot de nikkeloxide zone in het Nouryon TA-gebied geschied middels een deco unit. Deze deco 
unit is ruimer uitgevoerd zodat men te allen tijde 1,5 afstand kan hanteren. De toegangsregistratie wordt 
fysiek afgescheiden door een scherm.  
 
Bijlage 7 Voorbeeld Nikkeloxide deco unit (Nouryon) 
 

5.12. Cleaning/desinfectie 

De schoonmaak van de TA-kantoren (incl. beveiligingsloge) wordt geïntensiveerd t.o.v. normaal. De 
deurklinken, deurstijlen en leuningen worden regelmatig gedurende de dag ontsmet. 
 
De kantine, de sanitair units en de kleedruimtes worden constant schoongemaakt en ontsmet. Aan het begin 
van de dag, na iedere pauze en aan het einde van de dag worden de contactvlakken zoals de tafels, de 
stoelen en de apparaten schoongemaakt en ontsmet. Er wordt rekening gehouden met de planning van de 
aanvangstijden van de shiften en de pauzes. De deurklinken en de deuren worden gedurende de dag 
schoongemaakt en ontsmet, minstens 4 keer per dag. 
 
Voor eventuele cleaning en desinfectie van een intensieve werklocatie van een vermoedelijk besmet 
persoon, is er een cleaning team ter beschikking. 
 



 

 

10 
 

COVID-19 plan TA2021 
 
 
 

5.13. On-boarding en passenadministratie 

De on-boarding van contractors wordt uitgevoerd i.c.m. het DSP en het Deltalinqsportaal (online). De main 
contractors beschikken over personen die opgeleid zijn om de on-boarding (incl. examens) af te nemen. De 
main contractors zorgen ervoor dat hun personeel de nodige instructies heeft gevolgd en in bezit is van een 
DSP. 
  
Voor de overige contractors wordt de on-boarding bij Deltalinqs op de RDM trainingsplant verzorgd. 
Deltalinqs werkt volgens de richtlijnen van Rijksoverheid. De personen die de training moeten volgen kunnen 
de on-boarding in de week voor aanvang van de TA2021 volgen. Op de RDM trainingsplant worden ook 
direct de DSP passen uitgereikt. 
 

5.14. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Om de aanraking van het gezicht te minimaliseren, wordt het dragen van handschoenen verplicht als 
standaard PBM. Dit wil zeggen dat de (werk)handschoenen binnen het TA gebied altijd worden gedragen. 
 
De risico om besmet te raken met COVID-19 is het grootst binnen de afstand van 1,5m. Uit verschillende 
events uit de regio is gebleken dat in de praktijk lastig blijkt om, vooral in het veld, de veilige afstand te 
behouden. Het dragen van een gelaatsscherm voorkomt dan de verspreiding van COVID-19. Een bijkomend 
effect is dat een gelaatsscherm sterk de oog incidenten verminderd (alhoewel bij gebruik van een 
gelaatsscherm een goedgekeurde veiligheidsbril nog steeds verplicht is). Tijdens de TA2021 wordt daarom 
een gelaatsscherm als standaard PBM gebruikt. Dit wil zeggen dat een gelaatsscherm binnen het TA gebied 
altijd wordt gebruikt. 
 
Iedereen die zich op het terrein bevindt dient te allen tijde een mondkapje bij zich te hebben. 
 
Het reinigen van ademluchtunits is COVID-19 proof gemaakt. Bij de uitgifte/inname van de appraten is de 
balie voorzien van fysieke scheiding (schermen). Het aantal personen bij de balie is beperkt tot minimum.   
 

5.15. Meetings en overleg 

De uitgangspunten voor het houden van meetings en overleggen zijn als volgt: 
1. Bij voorkeur via teleconference of videobellen. 
2. Indien een overleg via teleconference of videobellen niet mogelijk is, wordt het overleg in het 

buitenlucht gehouden. 
3. Overleggen binnen in de gebouwen hebben niet de voorkeur. 
4. Voor de overleggen die toch in gebouwen moeten plaatsvinden gelden de volgende richtlijnen: 

a. COVID-19 Corona protocol (zie bijlage 1 Beheersmaatregelen COVID-19 Bedrijvenpark 
Botlek) 

b. Contactoppervlakken ontsmetten na gebruik 
c. Overschrijd niet het maximum aantal personen per ruimte 
d. Overleggen met bezoekers op het terrein vermijden 

 

5.16. COVID-19 Coaching en toezicht 

Van alle TA2021 deelnemers wordt verwacht dat er volgens de richtlijnen van Bedrijvenpark wordt gewerkt. 
De leidinggevenden (Bedrijvenpark Botlek en contractors) hebben daar een belangrijke rol in. Van voorman 
tot manager wordt voorbeeldgedrag en leiderschap verwacht.  
 
De veiligheidskundigen van Bedrijvenpark Botlek en de contractors helpen de leidinggevenden om het 
gewenste gedrag te stimuleren. Er zijn voldoende veiligheidskundigen aanwezig om de leidinggevenden en 
de medewerkers van Bedrijvenpark Botlek en de contractors te coachen. 
 
Bij de toegangspoorten wordt toezicht gehouden door Bedrijvenpark Botlek, ook op naleving van de COVID-
19 maatregelen. 
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Het sanctiebeleid en het beloningsbeleid zoals vastgelegd in het TA 2020 VGWM plan van Nouryon is van 
toepassing op het TA2021 COVID-19 plan voor zover het Nouryon medewerkers of contractors betreft. Bij 
SE wordt waar nodig het bestaande sanctiebeleid toegepast. 
 

5.17. Werkzaamheden binnen 1,5 meter afstand 

Bij werkzaamheden in de plant is het soms niet mogelijk om de veilige afstand van 1,5 meter te respecteren. 
Er wordt dan als volgt gehandeld: 

 Beschouw of het werk anders gedaan kan worden zodat de veilige afstand van 1,5 meter toch kan 
worden behouden. 

 Indien dit niet mogelijk is, voer het werk kortstondig uit. Alle betrokkenen gebruiken een 
gelaatsscherm. 

 Na het uitvoeren van deze werkzaamheden dient het gelaatsscherm te worden ontsmet door de 
gebruiker. 

 

6. COVID-19 communicatie 
De maatregelen omtrent de COVID-19 werkwijze worden binnen Bedrijvenpark Botlek, zowel intern als 
extern, breed uitgedragen. Hiervoor beschikt Bedrijvenpark Botlek over legio communicatiemiddelen zoals 
banners, internet pagina of narrowcasting. 
 

6.1. Communicatieplan 

Voor de TA2021 wordt een communicatieplan opgesteld. Het doel van het communicatieplan is om de 
medewerkers van Bedrijvenpark Botlek en haar contractors te informeren over de ontwikkelingen en 
verwachtingen van de TA2021. Het communicatieplan beschrijft de communicatiestrategie en de uitvoering 
ervan tijdens de voorbereiding, de uitvoering en na afloop van de TA2021. COVID-19 beleid maakt 
onderdeel van het communicatieplan TA2021.  
 
Zo worden bijv. vloerstickers en stoepborden gebruikt om het gedrag positief te beïnvloeden door 1,5m te 
visualiseren. De koffieautomaten worden voorzien van de COVID-19 bedieningsinstructies. De richting van 
een looproutes wordt op de grond zichtbaar gemaakt.  
 

6.2. Afstemming en bijsturing 

In de voorbereiding en de uitvoering wordt periodiek de effectiviteit van dit COVID-19 TA2021 plan getoetst 
en waar nodig bijgesteld. De afstemming wordt gedaan tijdens het periodiek overleg tussen de stakeholders 
(Nouyron en Shin Etsu).  
 
Indien nodig, wordt contact opgenomen met de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 
 

6.3. COVID-19 commitment (Nouryon) 

Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Vaak zijn dat twee verschillende werelden. Het slagen van het COVID-19 
plan staat of valt, naast de communicatiecampagne, met het management commitment en het commitment 
van de TA2021 deelnemers. Met de deelnemers worden Bedrijvenpark Botlek medewerkers en alle 
betrokken contractors bedoeld.  
 
Een persoonlijke COVID-19 commitment is een onderdeel van het TA2021 boekje. Het COVID-19 
commitment wordt door iedere TA2021 deelnemer aangevuld met een persoonlijk COVID-19 doel en 
getekend door betrokkene en zijn manager. Het TA2021 boekje, incl. het getekende COVID-19 commitment, 
moet altijd door iedere TA2021 deelnemer bij zich gedragen worden. 
 
Bijlage 8 Voorbeeld COVID-19 Commitment 
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6.4. Contractor COVID-19 VGWM plan 

Van de main contractors wordt verwacht dat zijn een TA2021 VWGM plan voorbereiden. COVID-19 beleid 
dient onderdeel uit te maken van het contractor VGWM-plan. 
 

6.5. Toolboxen 

Toolboxen, safety flyers en (werkvergunning-) startwerkbesprekingen, e.d. worden in kleine teams in de 
buitenlucht uitgevoerd met in acht neming van 1,5 meter afstand. 
 

6.6. Safety flyers 

Het Bedrijvenpark Botlek TA2021 team geeft dagelijks safety flyers uit t.b.v. de contractors. Een safety flyer 
wordt dagelijks tijdens de startwerkbespreking, voor aanvang van de werkzaamheden, door een voorman 
met zijn team besproken. 
  

7. COVID-19 steerco 
Binnen Bedrijvenpark Botlek is vanuit senior management een COVID-19 steerco opgericht. Dit team houd 
middels een nieuwsbrief de Bedrijvenpark Botlek organisatie op de hoogte van de ontwikkelingen en 
eventueel veranderende afspraken. De TA teams van Nouryon en Shin-Etsu wordt door de steerco 
geïnformeerd. 
 

8. Medische dienst 
De werkwijze van de medische dienst (MD) is aangepast om de COVID-19 verspreiding te beperken. Dit 
houdt in dan men eerst zich kan melden aan de deur . De doktersassistente gaat de patiënt verder 
begeleiden. Ook hier worden de looprichtingen gescheiden. 
  
Er is ook een mogelijkheid om gebruik te maken van Port Health Center (PHC). PHC bezoeken worden 
i.s.m. de bedrijvenpark Botlek security gedaan. 
 

9. Besmettingsprotocol 
In geval van een (mogelijke) besmetting op het terrein en een (mogelijke) besmetting buiten het terrein van 
bedrijvenpark Botlek zijn protocollen opgesteld.   
 
Daarnaast is ook Quarantaine unit aanwezig waar een (mogelijk) besmet persoon tijdelijk kan wachten op 
verdere instructies.  
 

10. AVG 
In het kader de bescherming van persoonsgegevens worden geen persoonsgegevens verwerkt. 
 
De eventuele medische gegevens m.b.t. COVID-19 worden alleen door de bedrijfsarts verwerkt. 
 

11. Calamiteiten 
Bij calamiteiten kan het site alarm worden ingeschakeld. In dit geval zal een ieder zich, haaks op de 
windrichting, naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats begeven. Op de verzamelplaatsen is het gebruik van 
een mondkapje of een gelaatsscherm verplicht. 
 
De eerste hulp wordt verleend conform EHBO richtlijnen gedurende COVID-19. De medische dienst, 
bevelvoerders en EHBO’ers op het Bedrijvenpark zijn van deze richtlijnen op de hoogte. 
  



 

 

13 
 

COVID-19 plan TA2021 
 
 
 

Bijlage 1 Beheersmaatregelen Bedrijvenpark Botlek 
 
1 Inleiding 
 
Om de kans op besmetting met het coronavirus tijdens TA 2021 te minimaliseren heeft Bedrijvenpark Botlek 
een COVID-19 protocol opgesteld. Deze factsheet is een samenvatting van de relevante zaken voor 
externen die werkzaamheden uitvoeren tijdens de TA op Bedrijvenpark Botlek. 
 
Wees, voordat je naar het Bedrijvenpark komt, kritisch op je eigen conditie. De volgende vragen helpen je 
daarbij: 
 
 Heb je luchtwegklachten (hoesten, niezen, keelpijn of benauwdheid) of ben je verkouden? 

Heb je koorts? 
 Moet je hoesten of heb je het benauwd? 
 Heb je reuk- en/of smaakverlies? 
 Heb je op dit moment een huisgenoot met milde klachten en koorts en/of benauwdheid? 
 Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met een test)? 
 Heb je een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 10 dagen 

contact met hem/ haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had? 
 Ben je in quarantaine omdat je: 

o nauw contact had met iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld? 
o bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied?* 

 
Als je één van bovenstaande vragen met “ja” beantwoordt, kom dan niet naar de locatie en licht z.s.m. je 
leidinggevende in. Deze dient z.s.m. contact op te nemen met de Bedrijvenpark contactpersoon. 
Geadviseerd wordt om je ook in de privésituatie aan de regels van de Rijksoverheid te houden, zoals 
gecommuniceerd op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Iedereen is zelf 
verantwoordelijk om de maatregelen en afspraken na te leven. 
 
2 Preventie 
 
2.1 Persoonlijk 
 Houd 1,5 meter afstand tot anderen. 
 Was je handen regelmatig grondig met water en zeep. 
 Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog, niet in je hand. 
 Gebruik eenmalig papieren zakdoeken en gooi die direct na gebruik weg. 
 Groet elkaar op afstand en zonder aanraking. 
 
2.2 Organisatie 
 De controlekamer is alleen te betreden voor productie en de kritische medewerkers die zorgdragen voor 

de voortgang en onderhoud van het productieproces. Contacten worden geminimaliseerd dan wel 
gestopt (telefonisch overleg waar mogelijk). 

 Gebruik de desinfectiemiddelen die op locatie zijn voorzien. 
 
3 Contractors 
De afdeling Inkoop informeert alle contractors over het protocol en wanneer er een update van het protocol 
heeft plaatsgevonden. 
 
3.1 Algemeen 
 Contractors dienen in geval van besmetting in het betreffende bedrijf dit direct te melden aan de 
opdrachtgever. 
 Als mensen terugkomen uit het buitenland (code oranje of rood gebied), moeten zij conform 
overheidsrichtlijnen 10 dagen in quarantaine voordat zij weer welkom zijn op Bedrijvenpark Botlek. 
 
3.2 Bedrijvenpark Botlek 
Aanvullende eisen t.o.v. de maatregelen van de Rijksoverheid: 
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 Aan de poort of op locatie voor aanvang van werkzaamheden vindt screening plaats aan de hand van 
vragenlijsten m.b.t. klachten. Het resultaat van de checklist zal uitwijzen of een contractor wel of geen 
toegang tot het terrein krijgt en/of het terrein zal moeten verlaten. De rapportagelijn is naar de 
verantwoordelijke medewerker binnen Nouryon of Shin-Etsu. 

 Op het Bedrijvenpark worden zaken zo veel mogelijk gescheiden: bezoek aan de controlekamer, TD 
werkplaats en kantoor gebeurt alleen indien noodzakelijk voor de werkzaamheden. 

 Verschoven werktijden zullen worden toegepast. 
 Beperk carpoolen zoveel als mogelijk. Wanneer meerdere personen een voertuig delen, laat hen dan 

een mondkapje dragen. 
 
3.3 Bezoekers site 
Voor bezoek van externen aan het Bedrijvenpark geldt een restrictief beleid. In gebouwen is het verplicht 
een mondkapje te dragen.  
 
4 Werken op 1,5 meter afstand 
In de werkomgeving is duidelijk weergegeven dat de 1,5 meter afstand regel moet worden nageleefd, door 
middel van belijningen, stickers en informatieborden. Bij werkzaamheden in de plant is het soms 
onvermijdelijk binnen 1,5 meter van elkaar te komen. Regel daarbij is: 
 Beschouw of het werk anders gedaan kan worden zodat de 1,5m regel toch waargemaakt kan worden. 
 Indien dit niet mogelijk is, gebruik beiden een gelaatscherm om geen besmettingsrisico te hebben. (Als 

wenselijke en adequate beschermingsmaatregel beoordeeld door de bedrijfsarts.) 
 Na gebruik van gelaatschermen dienen deze ontsmet te worden door de gebruiker. 

 
4.1 Maatregelen en afspraken 
 Bij het binnengaan van gebouwen is het verplicht vooraf je handen te desinfecteren. 
 Het aantal fysieke contactmomenten tussen Nouryon of Shin-Etsu medewerkers en contractors moet tot 

een minimum beperkt blijven. 
 Per vergaderruimte is een maximum aantal personen vastgesteld en zijn de zitplekken aangegeven. 
 Trappen: je mag elkaar bij de trap niet passeren. Let hier op en geef elkaar de ruimte. In principe gaat 

dalend verkeer voor op stijgend verkeer. Wacht totdat de trap vrij is voordat je de trap betreedt. 
 Bij het gebruik van de lift is maximaal 1 persoon toegestaan, tenzij anders aangegeven. 
 
4.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 Tijdens een calamiteit kan op een verzamelplaats of in de veilige ruimte mogelijk de 1,5 meter regel niet 

gehandhaafd worden. Daarom moet je een per stuk verpakt/geseald mondkapje bij je dragen, te 
gebruiken in het geval van een calamiteit. 

 In lijn met het overheidsadvies om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen, is het vanaf 13 
oktober 2020 verplicht om in gebouwen een mondkapje te dragen. Dit betekent dat bij verplaatsingen in 
een binnenruimte (kantoren en gebouwen) een mondkapje gedragen moet worden. Zodra je kunt gaan 
zitten (bijvoorbeeld in een vergaderruimte) en de 1,5 meter afstand kan worden gerespecteerd, dan kan 
het mondkapje af. 

 Een gelaatsscherm wordt beschouwd als een gelijkwaardig alternatief voor een mondkapje. Loop je dus 
vanuit een gebouw naar buiten (of terug), dan kan een gesloten gelaatsscherm (gelaatscherm voor het 
gezicht) worden toegepast i.p.v. een mondkapje. In geval van het gebruik van een helm met 
gelaatscherm is het ook voorgeschreven om een veiligheidsbril te dragen.  

 Contractors zijn verantwoordelijk voor hun eigen PBM’s en dienen daarom zelf te zorgen voor 
mondkapjes/gelaatschermen. 

 Desinfecteer na gebruik een werkplek of plaats in de vergaderzaal. 
 
 

  



 

 

15 
 

COVID-19 plan TA2021 
 
 
 

Bijlage 2 Voorbeeld lunchaccommodatie 
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Bijlage 3 Voorbeeld vergunningsgebouw 
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Bijlage 4 Voorbeeld kleedruimte 
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Bijlage 5 Voorbeeld sanitair 
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Bijlage 6 Voorbeeld rookhokken 
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Bijlage 7 Voorbeeld Nikkeloxide deco unit (Nouryon) 
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Bijlage 8 Voorbeeld COVID-19 Commitment (Nouryon) 

 
“Alleen samen krijgen we Corona onder controle” 

 
is de boodschap vanuit de Nederlandse overheid. Wij kunnen deze TA2021 niet zonder jou tot een succes 
maken. Jij bent voor ons een belangrijke asset. Je bent (tijdelijk) onderdeel van deze samenleving en wij 
rekenen op je.  
 
Ik help mee om de Corona virus onder control te krijgen door mij te houden aan de onderstaande regels. 
 

1. Ik meld direct aan mijn leidinggevende wanneer ik koorts, luchtwegklachten of lichte 
verkoudheidsklachten heb. 

2. Ik meld direct aan mijn leidinggevende wanneer mijn gezinslid of een persoon waarmee ik de 
huishouden deel positief is getest op COVID-19. 

3. Ik ben in de afgelopen 14 dagen niet in een risicogebied (Oranje aangemerkt door de 
Rijksoverheid) geweest. 

4. Ik heb altijd een mondkapje of een gelaatsscherm bij me. 
5. Ik houd altijd minimaal 1,5 m afstand van andere mensen. 
6. Ik schud geen handen en vermijd fysiek contact. 
7. Ik was regelmatig mijn hand met water en zeep voor minimaal 30 sec. 
8. Ik vermijd het aanraken van mijn gezicht. 
9. Als ik moet snuiten, hoesten of niezen, doe ik dat in mijn ellenboog of een papieren zakdoek en 

gooien deze na gebruik weg. 
10. Ik draag binnen het TA gebied te allen tijde mijn handschoenen en mijn gelaatsscherm. 

Persoonlijk ga ik het volgende doen om de verspreiding van de Corona virus tegen te gaan: 

 

 
Naam: 
Handtekening: 

Naam leidinggevende: 
Handtekening: 

 
 


