IWG
SAĞLAMLIQ VƏ
TƏHLÜKƏSİZLİK
QAYDALARI

İndi və daha parlaq bir gələcək
üçün biznesinizin dəstəklənməsi
Bu çətin günlərdə biznesinizi davam etdirə
bilməyiniz üçün biz IWG-də fasilələri
minimuma endirməyə çalışırıq. Hazırkı
böhrana cavab olaraq gördüyümüz tədbirləri
izah etmək üçün bu sənədi yaratdıq.

İŞƏ TEZ QAYITMAĞINIZIN
TƏMİN EDİLMƏSİ

TƏHLÜKƏSİZ İŞ MÜHİTİNİN
TƏMİN EDİLMƏSİ

Ehtiyaclarınıza əsasən
hazırlanmış sərbəst iş
məkanı həlləri ilə sürətlə
hərəkət etmək imkanı.

Təhlükəsiz, daha davamlı və
xoşbəxt bir iş mühiti təmin
etmək üçün dəstək.

YENİ GƏLƏCƏYƏ
UYĞUNLAŞMAĞINIZA
KÖMƏK
Qlobal miqyasda uzaqdan
işləməyi təmin etməklə
riskin azaldılması imkanı.
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İşə tez qayıtmağınızın
təmin edilməsi
Mümkün qədər sürətli və səmərəli şəkildə işə qayıtmağınıza
kömək etmək üçün buradayıq. Şərtlər daha əvvəl
proqnozlaşdırıla bildiyi üçün dəyişmək imkanına sahib
olduğunuz, bugünkü ehtiyaclarınız üçün hazırlanmış bir iş
məkanı həllini yaradın.

Responsiv iş məkanı

Ən son uyğunlaşa bilmə imkanı

Peşəkar ev ofisi

Ofisinizə giriş imkanı
məhdudlaşdırılıbsa və ya
uzaqdan işçi qüvvəsinin
ehtiyaclarına cavab
verməlisinizsə, sizə ehtiyacınız
olan yeri lazım olan zamanda və
ünvanda təmin edə bilərik.

Gələcək qeyri-müəyyən olduğu
üçün bu gün sizə lazım olan
məkanı öhdəlik və risk olmadan
təmin edə bilərik, beləliklə,
ehtiyaclarınız dəyişdikcə siz də
uyğunlaşa bilərsiniz.

Evdən işləyən komandalarınız
üçün aylıq əsasda əlçatan
olan bir sıra virtual xidmətlər
vasitəsilə peşəkar dəstək təmin
edin.

• Tikinti gecikmələrinin
öhdəsindən gəlin
• Ehtiyacınız olan yerdə dərhal
istifadə imkanı
• İstifadəyə hazır, biznes sinfi
Wi-Fi ilə tam təchiz olunma
• Qısa və ya uzun müddətli
• İstənilən ölçüdə ofislər və
görüş sahələri

• Aylıq və ya bir neçə illik olmaqla,
istənilən müddət mümkündür
• Kapital xərcləri və ya ön xərclər
yoxdur
• Şəxsi ofisdən bütün mərtəbəyə
qədər, bir nəfər və ya bütün
komandanız üçün sahələr
mövcuddur
• Məkanı böyüdün və ya başqa
məkana köçürün

• Poçtun yönləndirilməsi üçün
biznes ünvanı
• Zəngin cavablandırılması
xidməti ilə yerli telefon
nömrələri
• Ehtiyacınız olan istənilən anda
lokal iş məkanından istifadə
imkanı
• 24 saat ərzində hazırlıq

• Müqavilə yenilənməsi zamanı
məkanı kiçildin
• İndi işləməyə başlayın, daha
sonra ödəyin
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Təhlükəsiz iş mühitinin
təmin edilməsi
ÜST-ün iş yerləri ilə bağlı sağlamlıq və təhlükəsizlik
qaydalarına əsasən aşağıdakı tədbirləri görmüşük.
3500 yerdən ibarət şəbəkəmizdə bu günün
tələblərinə cavab verən və gələcəkdə işləmək
üçün daha davamlı və xoşbəxt bir yol təqdim edən
təhlükəsiz iş mühiti təmin edə bilirik.
Fiziki məsafə

Artırılmış gigiyena

Fiziki məsafə prinsiplərini nəzərə almışıq və iş
məkanlarına tətbiq etmişik. Binalarımızda təhlükəsiz
məsafəni təmin etmək üçün açıq məkanlardan, özəl
ofislərdən və iclas otaqlarından istifadə ilə bağlı aydın
məlumat və lövhələr təqdim etmişik.

Qlobal sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydalarına
cavab vermək üçün tez-tez toxunulan nöqtələr,
səth və iş məkanlarının təmizlənməsi ilə ən
yüksək gigiyena standartlarına uyğun işləyirik.

Minimum 2 metrlik sosial məsafə

Məsafəli
oturacaqlar
Məsafəli
oturacaqlar

Minimum 2 metrlik
sosial məsafə

Minimum 2 metrlik
sosial məsafə

Saat istiqamətində
hərəkət

Şəxsi ofislər təhlükəsiz hərəkəti təmin
etmək üçün daha az masa və sərbəst
hərəkət yerləri ilə yenidən quruldu.

İclas otaqlarında daha çox məkan üçün
məsafəli oturacaqlar və otaq ətrafında saat
istiqamətində hərəkət etmək üçün protokol
tətbiq edilir.

Açıq ərazilərdə də fiziki məsafəni təşviq
edirik.
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İş məkanımızın hazırlanması
İşçilərimizin və müştərilərin təhlükəsizliyi üçün
ziyarətçilərə fiziki məsafə və müəyyən edilmiş
oturma qaydalarını xatırlatmaq üçün döşəmə
lentləri və stikerlərindən istifadə edirik.

Gözləmə göstəriciləri

Yol göstəriciləri

Resepşn, mətbəx və ya biznes zallar
kimi ərazilərdə gözləyərkən sosial
məsafəni təmin edəcək göstəricilər
yerləşdirmişik.

İnsanları başqaları ilə təsadüfi təmas
olmadan binalarımıza yönləndirmək
məqsədilə keçidlər yaratmaq üçün yol
göstəriciləri yerləşdirmişik.

Yer göstəriciləri

Aralı oturacaqlar

İnsanlara harada dayanmalı
olduqlarını göstərmək üçün
liftlərimizdə yer göstəriciləri
yerləşdirmişik.

Ofislərimizdə, iclas otaqlarında və
ortaq ərazilərdə fiziki məsafəni təmin
etmək üçün aralı oturacaqlar sistemini
tətbiq etmişik.

Sanitasiya

Maskalar

Spirt əsaslı əl dezinfeksiyaediciləri
və dezinfeksiyaedici salfetlər kimi
dezinfeksiya materiallarını bütün
mərkəzlərimizdə əlçatan etmişik.

Məcburi yerlərdə işçilərimizdən və
müştərilərimizdən maskalar taxmaq
tələb olunacaq.
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Təhlükəsiz iş şəraitinin dəstəklənməsi
İş məkanlarımız üçün mərkəzlərimizdəki
strateji yerlərdə aydın görünən sağlamlıq və
təhlükəsizlik qaydaları yaratmışıq.

MƏSAFƏ SAXLAYIN

İş yerində təhlükəsizliyə riayət edin və fiziki məsafəni qoruyun

2 metr

COVID-19 xəstəliyinin
yayılmasının qarşısını
almağa kömək edin
Bizim üçün ilk növbədə müştərilərimizin, əməkdaşlarımızın
və qonaqlarımızın sağlamlığı və rifahı önəmlidir.

6.5 fut

COVID-19
(Koronavirus)

İşçilərimizin, müştərilərimizin və qonaqlarımızın
sağlamlığı və rifahı prioritet məsələdir.
Riskin minimuma endirilməsinə və başqalarının nəzərə alınmasına kömək
etmək üçün son zamanlarda yüksək riskli bir bölgəyə getmisinizsə və ya
başqa bir şəkildə COVID-19-a yoluxa biləcəyinizi düşünürsünüzsə
14 gün ərzində simptomlardan azad olana qədər mərkəz sahəsinə
girməməyinizi xahiş edirik.
Yüksək riskli ərazilər və COVID-19 haqqında daha çox məlumat üçün
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının veb-saytını ziyarət edin:

Öz təhlükəsizliyiniz və COVID-19 xəstəliyiniz
yayılmasını azaltmaq üçün digər insanlarla
aranızda 2 metr məsafə saxlayın.
Dəstəyiniz üçün təşəkkür edirik.

Zəhmət olmasa, kserokopiya cihazı, printer, kofe maşını və ya soyuducudan
istifadə etməzdən əvvəl əllərinizi yuyun və ya dezinfeksiya edin.

Dəstəyiniz üçün təşəkkür edirik

Sağlam və təhlükəsiz
görüşlər
Bizim üçün ilk növbədə müştərilərimizin, əməkdaşlarımızın
və qonaqlarımızın sağlamlığı və rifahı önəmlidir. Bu təlimatlara əməl edin.
2 metr aralı oturmaqla və ya
dayanmaqla fiziki məsafə saxlayın
Təmas olmaması üçün otağa daxil
olarkən və ya çıxarkən saat əqrəbi
istiqamətində hərəkət edin

www.who.int

Birbaşa təmas olmaması üçün kofe/
çay aksessuarlarından dəsmal
vasitəsilə istifadə edin

Qızdırma və ya qrip kimi simptomlar yaşayırsınızsa, dərhal həkimə
müraciət edin, evə gedin və yalnız mütəxəssis tərəfindən icazə verildikdən
sonra işə/mərkəzə qayıdın.

Görüş zamanı yemək verilirsə,
yeməyi süfrəyə verərkən fiziki
məsafəni saxlayın

Dəstəyiniz üçün təşəkkür edirik.

tr

2 me
və
yın
yın
laşmafə saxla
Yaxınməsa

Dəstəyiniz üçün təşəkkür edirik
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Yeni gələcəyə
uyğunlaşmağınıza kömək
Bölüşdürülmüş işçi qüvvələri yeni bir norma olacaq, çünki
müəssisələr bununla riskləri azaldır və uzaqdan işləmə
imkanlarından faydalanırlar. İş məkanı həlləri portfelimizdən
istifadə edərək işçi qüvvənizi uyğunlaşdırın və bölüşdürün.
Komandalarınıza yerin ayrılması
Fiziki məsafənin saxlanılması prosesi
davam edərkən əməkdaşlarınızı
yerləşdirmək üçün daha çox məkana
ehtiyacınız ola bilər.
• Yaxın bir yerdə qısamüddətli yer
götürün və ya fərqli funksiyalar üçün
regional mərkəzlər yaradın
• Eyni mərkəzdə və ya digər yerlərdə
daha çox ofis sahəsi götürün
• Geniş ofis tərtibatlarımız arasından
seçim edin

Peşəkar uzaqdan işləmənin təmin
edilməsi

Peşəkar evdən işləmə imkanının
təmin edilməsi

Qlobal miqyasda uzaqdan işləmə
imkanının təmin edilməsi üçün
peşəkar iş məkanları şəbəkəmizə
girişin təmin edilməsi.

Ev işçilərilərinizə dəstək olmaq üçün bir
sıra peşəkar xidmətlər ilə sağlam bir
proqram yaradın.

• İnsanların evə yaxın işləmək və
məhsuldar qalmaq imkanı ilə təmin
edilməsi
• Şəhərin mərkəzində və şəhərətrafı
ərazilərdə məkanlar şəbəkəsi
• İstifadə etdikcə ödəniş etməyinizə
imkan verən üzvlük planları

• Poçtun yönləndirilməsi üçün biznes
ünvanı
• Zəngin cavablandırılması xidməti ilə
yerli telefon nömrələri
• Ehtiyacınız olan istənilən anda lokal iş
məkanından istifadə imkanı

• Qısamüddətli həllər və ya daha
uzunmüddətli korporativ proqramlar
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15000 nəfərlik böyük
komandamızın dəstəyi
Təmizlik podratçıları, icma menecerləri,
texniki menecerlər, hesab koordinatorları,
peşəkar resepsiyonistlər, İT mühəndisləri
və daha çoxundan ibarət xüsusi qlobal
komandamız işinizdə gününüzün yaxşı
keçməsini təmin etmək üçün buradadır.
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Əlaqə saxlayın və necə kömək edə
biləcəyimizə baxın
Təcrübəli məsləhətçiləriniz işinizə tez, səmərəli və məhsuldar şəkildə geri
qayıtmağınıza kömək etmək üçün 24/7 buradadır.

AFRİKA

+27 21 300 4350

APAC

+91 22 6786 9165

AVROPA

+492 113 8789809

LATAM

+52 55 9171 1111

NAM

+1 888-673-7850

UK

0800 756 2911

iwgplc.com

