إرشادات IWG
للصحة والسالمة

ندعم عملك اآلن
ً
إشراقا
لمستقبل أكثر
في شركة  ،IWGنسعى جاهدين لتقليل االضطرابات حتى
تتمكن من االستمرار في إدارة أعمالك خالل هذه األوقات
الصعبة .وقد أعددنا هذه الوثيقة لشرح التدابير
التي نتخذها استجابة لألزمة الحالية.

ضمان عودتك
إىل العمل سريعً ا

توفير
أجواء عمل آمنة

مساعدتك عىل التكيف مع
المستقبل الجديد

نوفر لك المرونة الالزمة للتحرك بوتيرة
سريعة من خالل حلول أماكن عمل مرنة
خصيصا لتلبية احتياجاتك.
مصممة
ً

نمنحك الدعم الالزم للتمتع بطريقة عمل
آمنة وأكثر استدامة وسعادة.

نوفر إمكانية تقليل المخاطر من خالل
تمكين العمل عن بُعد عىل مستوى
عالمي.
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ضمان عودتك
سريعا
إىل العمل
ً
نحن هنا لمساعدتك في العودة إىل العمل بأسرع وقت
وبأقل تكلفة قدر اإلمكان .نُنشئ حلوال ً ألماكن العمل
مصممة وف ًقا الحتياجاتك اليوم ،بحيث يمكنك التغيير كلما
زادت إمكانية التنبؤ بالظروف المحيطة.

مكان العمل المستجيب

مرونة متناهية

مكتب منزلي احترافي

إذا كان مكتبك يق ّيد إمكانية الوصول ،أو
كنت بحاجة إىل استيعاب فريق عملك
عن بُعد ،فيمكننا توفير المساحة التي
تحتاج إليها ،أينما تريد ووقتما تشاء.

ونظ ًرا ألن المستقبل غير مؤكد ،يمكننا
أن نوفر لك المساحة التي تحتاج إليها
تحمل التزامات،
اليوم ،دون المخاطرة أو
ُّ
حتى تتمكن من التكيف مع تغير
احتياجاتك.

قدم الدعم االحترافي لفِرقك التي تعمل
من المنزل ،مع مجموعة من الخدمات
االفتراضية المتاحة شهريًا.

•التغلب عىل التأخر في أعمال
التشييد

•إمكانية الوصول الفوري ،أينما تريد
•أماكن جاهزة لالستخدام ومجهزة
بالكامل بخدمة  WiFiتناسب
األعمال التجارية

•عىل المدى القصير أو عىل المدى
الطويل

•مكاتب وقاعات اجتماعات بجميع
األحجام

•أي شرط ممكن عىل أساس شهري
وحتى عدة سنوات
•ال توجد نفقات رأسمالية أو تكاليف
أولية
•من مكتب خاص إىل طابق كامل،
لشخص واحد أو لفريقك بأكمله

•عنوان تجاري إلعادة توجيه البريد
•أرقام هاتفية محلية مع خدمة
الرد عىل المكالمات

•استخدام أماكن العمل المحلية عند
الحاجة
•اإلعداد خالل  42ساعة

•توسيع مكان العمل أو االنتقال إىل
موقع آخر
•تقليص مكان العمل عند تجديد
العقد
•ابدأ العمل اآلن والدفع الح ًقا
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توفير
أجواء عمل آمنة
لقد اتخذنا التدابير التالية بنا ًء عىل المبادئ التوجيهية للصحة
والسالمة في مكان العمل لمنظمة الصحة العالمية.
عبر شبكتنا المكونة من  3500موقع ،يمكننا توفير أجواء عمل
آمنة تلبي متطلبات اليوم ،ودعم العمل بطريقة أكثر استدامة
وسعادة في المستقبل.

التباعد الجسدي
لقد راعينا مبادئ التباعد الجسدي وقمنا بتطبيقها في مكان العمل.
ولضمان التباعد اآلمن في جميع منشآتنا ،فقد قدمنا معلومات
واضحة والفتات تشمل استخدام األماكن المفتوحة والمكاتب الخاصة
وغرف االجتماعات.

المحسنة
النظافة الصحية
ّ

نعمل بأعىل معايير النظافة الصحية من خالل تنظيف األماكن
التي يتشارك الجميع في لمسها واألسطح وأماكن العمل
لتلبية متطلبات الصحة والسالمة العالمية.

 2متر بحد أدنى للمناطق العازلة

مقاعد
متداخلة
مقاعد
متداخلة

 2متر بحد أدنى
للمناطق العازلة

 2متر بحد أدنى
للمناطق العازلة

حركة باتجاه
عقارب الساعة

تمت إعادة تهيئة المكاتب الخاصة بعدد أقل من
المكاتب ومساحة لحرية التنقل
لتمكين الحركة اآلمنة.

تتميز غرف االجتماعات بمقاعد متداخلة لتوفير مساحة
أكبر ،وبروتوكول للحركة في اتجاه عقارب الساعة حول
الغرفة.

كذلك نشجع التباعد الجسدي في األماكن المفتوحة.
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إعداد مكان العمل لدينا
وحرصا عىل سالمة موظفينا وعمالئنا،
ً
نستخدم األشرطة والملصقات األرضية
لتذكير الزوار بالمبادئ التوجيهية للتباعد الجسدي
والمقاعد المتباعدة.

مؤشرات االنتظار

مؤشرات المسار

لقد وضعنا مؤشرات لمراعاة التباعد أثناء
االنتظار في أماكن مثل أماكن االستقبال أو
المطابخ أو الصاالت.

لقد وضعنا مؤشرات المسار إلنشاء ممرات،
وتوجيه األشخاص عبر منشآتنا دون االتصال
باآلخرين عن طريق الخطأ.

مؤشرات التباعد

المقاعد المتباعدة

لقد وضعنا مؤشرات تباعد في المصاعد
لتوضيح المكان الذي يجب أن يقف به
األشخاص.

قمنا بتطبيق مبدأ المقاعد المتباعدة لمراعاة
التباعد الجسدي في مكاتبنا وغرف االجتماعات
واألماكن المشتركة.

التعقيم

الكمامات

يسرنا سبل الوصول إىل مواد التعقيم مثل
لقد ّ
معقم اليدين بالكحول والمناديل الصحية كما
تُتاح بكل سهولة في جميع مراكزنا.

عندما يكون األمر إلزام ًيا ،س ُيطلب من موظفينا
وعمالئنا ارتداء الكمامات.
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دعم بيئة عمل أكثر أمانًا
لقد وضعنا المبادئ التوجيهية للصحة والسالمة ألماكن
العمل لدينا ،والتي يمكن رؤيتها بوضوح في المواقع
اإلستراتيجية داخل مراكزنا.

فض ً
ال  ..اترك مسافة
اعمل بأمان والتزم بالتباعد املادي

ساعد عىل إيقاف تفشي
كوفيد19-
سالمة عمالئنا وموظفينا وضيوفنا وصحتهم
هي أوىل أولوياتنا.

 2متر
 6,5أقدام

كوفيد19-
(فيروس كورونا)

صحة الموظفين والعمالء والضيوف لدينا
وسالمتهم من أوىل أولوياتنا.

التزم بالتباعد المادي عن طريق الجلوس أو
الوقوف عىل بعد مترين عىل األقل من الغير

للمزيد من المعلومات عن المناطق عالية الخطورة أو للمعلومات العامة عن فيروس كورونا
كوفيد ،19-يمكنك زيارة موقع الويب لمنظمة الصحة العالمية:

ادخل/اخرج من الغرفة في عكس اتجاه
الشخص اآلخر لتجنب االتصال

www.who.int

لسالمتك الشخصية وللمساعدة عىل الحد من تفشي فيروس
كوفيد ،19-نطلب منك الحفاظ عىل مسافة  2متر  6,5 /أقدام
بينك وبين األشخاص اآلخرين.
شكرًا لك عىل

دعمك.

نشكرك عىل دعمك

سالمة عمالئنا وموظفينا وضيوفنا وصحتهم
هي أوىل أولوياتنا .يُرجى اتباع المبادئ التوجيهية اآلتية.

للمساعدة في الحد من المخاطر ومراعا ًة لآلخرين ،فإذا كنت قد سافرت مؤخرًا إىل منطقة
عالية الخطورة أو تعتقد أنك ربما تعرضت إىل فيروس كورونا كوفيد 19-بأي طريقة أخرى،
فإننا نطلب منك عدم الدخول إىل بيئة المركز حتى يثبت خلوك من األعراض لمدة  14يومً ا.

ً
أعراضا تشبه أعراض اإلنفلونزا ،فيرجى طلب المشورة الطبية
إذا كنت تعاني من حمى أو
عىل الفور والذهاب إىل المنزل وعدم الرجوع إىل العمل/بيئة المركز إال بنا ًء عىل نصيحة من
طبيب.

نرجو منك التأكد من غسل يديك أو تعقيمهما قبل استخدام أي آلة تصوير أو طابعة أو
ماكينة صنع قهوة أو ثالجة.

اجتماعات صحية وآمنة

يُرجى استخدام منديل ورقي عند استخدام
لوازم إعداد القهوة/الشاي لتجنب االتصال
المباشر

م
ع سافة
تقا
ىل
بُعد طعية
مترين

إذا كان اجتماعك يتضمن ضيافة ،فيُرجى
الحفاظ عىل التباعد المادي عند تقديم الطعام

نشكركم عىل الدعم.

نشكرك عىل دعمك
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مساعدتك عىل التكيف مع
المستقبل الجديد
القوى العاملة الموزعة ستكون المعيار الجديد مع سعي قطاع
األعمال إىل الحد من المخاطر واالستفادة من مزايا العمل عن
بُعد .يمكنك تقسيم القوى العاملة لديك وتوزيعها باستخدام
حافظة حلول أماكن العمل لدينا.
الحفاظ عىل التباعد بين فِرقك

تمكين العمل عن ب ُعد بطريقة احترافية

تمكين العمل من المنزل بطريقة احترافية

قد تحتاج إىل مساحة أكبر الستيعاب فِرقك أثناء
استمرار التباعد الجسدي.

توفير إمكانية الوصول إىل شبكتنا ألماكن العمل
االحترافية لتمكين العمل عن بُعد عىل مستوى
عالمي.

أنشئ برنامجًا قويًا مع مجموعة من الخدمات
المهنية لتقديم الدعم الالزم للعاملين في المنزل.

•احصل عىل أماكن قصيرة األجل في موقع
قريب ،أو أنشئ مراكز محورية إقليمية
لوظائف مختلفة

•احصل عىل مكان عمل آخر في نفس المركز
أو في مواقع أخرى
•اختر من بين مجموعة كبيرة من
تصميمات المكاتب

•تمكين األشخاص من العمل بالقرب من
المنزل والحفاظ عىل اإلنتاجية

•شبكة المواقع في وسط المدينة ومناطق
الضواحي

•عنوان تجاري إلعادة توجيه البريد
•أرقام هاتفية محلية مع خدمة
الرد عىل المكالمات

•استخدام أماكن العمل المحلية عند الحاجة

•خطط العضوية للسماح بإمكانية الوصول
للدفع حسب االستخدام

•حلول قصيرة المدى أو برامج مشتركة طويلة
المدى
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دعم يقدمه فريقنا
العظيم المكون من  15000موظف
لدينا فريق عالمي متخصص من مقاولي
التنظيف ،ومديري المجتمع،
ومديري الصيانة ،ومنسقي مكتب دعم للحسابات،
وموظفي االستقبال المحترفين،
ومهندسي تكنولوجيا المعلومات وغيرهم الكثير هنا
لضمان حصولك عىل يوم رائع في العمل.
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اتصل بنا
لتعرف كيف يمكننا المساعدة
المستشارون ذوو الخبرة لدينا متوفرون عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع
لمساعدتك في العودة إىل العمل بسرعة ودون تكاليف مرتفعة وبطريقة تعزز اإلنتاجية.

إفريقيا

4350 300 21 27+

منطقة آسيا والمحيط الهادئ
أوروبا
أمريكا الالتينية

9165 6786 22 91+
8789809 113 492+
1111 9171 55 52+

NAM

7850-673-888 1+

المملكة المتحدة

2911 756 0800

iwgplc.com

