DIRETRIZES DE
SAÚDE E SEGURANÇA
DO IWG

Apoiando sua empresa hoje e
para um futuro melhor
No IWG, estamos trabalhando arduamente para
minimizar os transtornos a fim de que você possa
continuar cuidando de seus negócios durante
estes tempos difíceis. Criamos este documento
para explicar as medidas que estamos adotando
para responder à crise atual.

QUEREMOS GARANTIR QUE
VOCÊ RETORNE AO TRABALHO
RAPIDAMENTE
A agilidade para colocar em
prática soluções de espaço de
trabalho ﬂexível elaboradas de
acordo com suas necessidades.

OFERECEMOS UM AMBIENTE DE
TRABALHO SEGURO

AJUDAMOS VOCÊ A SE
ADAPTAR AO NOVO FUTURO

A base para promover uma
maneira de trabalhar segura,
mais sustentável e mais feliz.

A capacidade de reduzir riscos
ao permitir o trabalho remoto
em escala global.
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Queremos garantir que você
retorne ao trabalho rapidamente
Estamos aqui para ajudar você a retornar ao trabalho
o mais rápido possível e da forma mais econômica.
Crie um espaço de trabalho de acordo com suas
necessidades atuais que pode ser alterado à medida
que as condições se tornem mais previsíveis.

Espaço de trabalho responsivo

Flexibilidade total

Home office profissional

Se o acesso a seu escritório for
restrito ou se precisar acomodar
uma força de trabalho remota,
podemos oferecer o espaço
necessário quando e onde
precisar.

Como o futuro é incerto,
podemos oferecer o espaço
que você precisa hoje, sem
compromissos ou riscos, que
pode ser adaptado quando suas
necessidades mudarem.

Ofereça suporte profissional
às suas equipes que
trabalham de casa, com vários
serviços virtuais disponíveis
mensalmente.

• Supere atrasos de construção

• Qualquer período possível:
mês a mês ou vários anos

• Endereço comercial para
redirecionamento de
correspondências

• Sem gasto de capital ou custos
iniciais

• Números de telefone locais
com atendimento telefônico
• Uso do espaço de trabalho
local sempre que precisar

• Curto ou longo prazo

• Um escritório privativo ou o
andar inteiro, para uma pessoa
ou toda a equipe

• Espaços de escritório e reunião
de qualquer tamanho

• Amplie o espaço ou mude-se
para outra localidade

• Acesso imediato onde você
precisar
• Pronto para usar, totalmente
mobiliado e com Wi-Fi
empresarial

• Instalação em 24 horas

• Reduza o espaço mediante a
renovação do contrato
• Comece a trabalhar agora e
pague depois
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Oferecemos um ambiente
de trabalho seguro
Adotamos as medidas a seguir de acordo com as diretrizes
de saúde e segurança da OMS para o espaço de trabalho.
Em toda a nossa rede de 3.500 localidades, podemos
oferecer um ambiente de trabalho seguro que atende aos
requisitos atuais e promove uma maneira de trabalhar mais
sustentável e feliz no futuro.
Distanciamento físico

Higiene intensificada

Adotamos os princípios do distanciamento físico e
os aplicamos ao espaço de trabalho. Para garantir um
distanciamento seguro em nossos edifícios, fornecemos
informações e sinalizações claras sobre o uso de espaços
abertos, escritórios privativos e salas de reunião.

Estamos trabalhando de acordo com os mais altos
padrões de higiene, limpando frequentemente
as áreas e superfícies de alto contato e o espaço
de trabalho, para atender às regulamentações
globais de saúde e segurança.

Zonas de segurança de no mínimo 2 metros

Assentos
intercalados
Assentos
intercalados

Zonas de segurança
de no mínimo 2
metros

Zonas de segurança
de no mínimo 2
metros

Movimentação no
sentido horário

Os escritórios privativos foram
reconfigurados com menos mesas e espaço
para o trânsito livre a fim de possibilitar
uma movimentação segura.

As cadeiras foram intercaladas nas salas
de reunião para liberar mais espaço, e a
movimentação ao redor da sala é feita no
sentido horário.

Também estamos incentivando o
distanciamento social nos espaços abertos.
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Preparação do espaço de trabalho
Para a segurança da nossa equipe e dos clientes,
colocamos fitas e adesivos no chão para relembrar
os visitantes do distanciamento físico e das
diretrizes de assentos espaçados.

Indicadores de espera

Indicadores de caminho

Colocamos indicadores para sinalizar
o distanciamento nas áreas de espera
como recepções, cozinhas ou lounges.

Colocamos indicadores de caminho
para criar corredores que guiam as
pessoas por nossos edifícios para
evitar contatos acidentais entre elas.

Indicadores de espaçamento

Assentos espaçados

Colocamos indicadores de
espaçamento em nossos elevadores
para mostrar onde as pessoas devem
ficar.

Implementamos assentos espaçados
para obedecer ao distanciamento físico
em nossos escritórios, salas de reunião
e áreas comuns.

Higienização

Máscaras

Nossos centros disponibilizam
materiais de higienização, como álcool
em gel e lenços umedecidos.

Nos locais obrigatórios, nossos
funcionários e clientes terão que usar
máscaras.
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Promovemos o trabalho mais seguro
Elaboramos diretrizes de saúde e segurança para
nossos espaços de trabalho, que estão claramente
visíveis em locais estratégicos dos centros.

MANTENHA DISTÂNCIA
Trabalhe em segurança e respeite o distanciamento físico

Ajude a evitar a propagação
de COVID-19
Nossa principal prioridade é a saúde e o bem-estar dos clientes,
funcionários e convidados.

2 metros

COVID-19
(Coronavírus)

A saúde e o bem-estar de nossos funcionários,
clientes e convidados é uma de nossas maiores
prioridades.
Para ajudar a minimizar o risco de disseminação e em consideração com as
outras pessoas, caso você tenha viajado recentemente para uma área de
alto risco ou acredita que pode ter tido exposição ao COVID-19 de qualquer
outra forma, pedimos que não entre nos centros até que não apresente mais
os sintomas durante 14 dias.

6,5 pés

Para obter mais informações sobre áreas de alto risco ou informações gerais
sobre o COVID-19, visite o site da Organização Mundial da Saúde (em inglês):

Para sua própria segurança e para ajudar a conter
a disseminação da COVID-19, pedimos que você
mantenha uma distância de 2 metros/6,5 pés das
outras pessoas.
Agradecemos sua colaboração.

www.who.int
Certifique-se de lavar ou higienizar as mãos antes de usar fotocopiadoras,
impressoras, máquinas de fazer café ou a geladeira.

Agradecemos sua colaboração

Se você apresentar febre ou sintomas semelhantes aos da gripe, busque
atendimento médico imediatamente, fique em casa e só retorne ao trabalho
e ao centro após a liberação por um profissional de saúde.
Agradecemos sua colaboração.

Reuniões saudáveis
e seguras
Nossa principal prioridade é a saúde e o bem-estar dos clientes,
funcionários e convidados. Siga essas diretrizes.
Pratique o distanciamento físico
sentado ou em pé a uma distância
mínima de 2 metros
Entre/saia da sala em sentido horário
para evitar contato
Use um guardanapo quando manusear
acessórios para café/chá a fim de
evitar contato direto
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Se a reunião tiver serviço de bufê,
mantenha o distanciamento físico na
hora de servir a comida

Agradecemos sua colaboração
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Ajudamos você a se adaptar
ao novo futuro
A distribuição de funcionários será o novo normal conforme
as empresas reduzem o risco e se beneficiam do trabalho
remoto. Flexibilize e distribua seus funcionários usando nosso
portfólio de soluções de espaço de trabalho.
Proporcionamos mais espaço para as
equipes

Facilitamos o trabalho remoto
profissional

Pode ser que você precise de mais
espaço para acomodar as pessoas
durante o período de distanciamento
físico.

Ofereça acesso à nossa rede de
espaços de trabalho profissionais para
permitir o trabalho remoto em escala
global.

• Obtenha espaço por um período
curto em uma localidade próxima ou
crie centros regionais para funções
diferentes

• Ofereça às pessoas a oportunidade
de trabalhar mais próximas de casa e
se manter produtivas

• Obtenha espaço de escritório
adicional no mesmo centro ou em
outras localidades
• Escolha entre várias opções de
configurações de escritório

• Rede de localidades no centro da
cidade e em áreas periféricas

Facilitamos o home office profissional
Crie um programa robusto com vários
serviços profissionais para auxiliar os
profissionais remotos.
• Endereço comercial para
redirecionamento de
correspondências
• Números de telefone locais com
atendimento telefônico
• Uso do espaço de trabalho local
sempre que precisar

• Planos de associação que permitem
acesso pago conforme o uso
• Soluções de curto prazo ou
programas corporativos mais longos

7

Suporte da nossa incrível
equipe de 15.000 pessoas
Nossa equipe global exclusiva, composta por
profissionais de limpeza, gerentes da comunidade,
gerentes de manutenção, coordenadores da central de
atendimento de contas, recepcionistas profissionais,
engenheiros de TI e muitos outros, está aqui para
garantir que você tenha um ótimo dia de trabalho.
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Entre em contato e
veja como podemos ajudar
Nossos consultores experientes estão disponíveis 24 horas
por dia e 7 dias por semana para ajudar você a retornar ao
trabalho de forma rápida, econômica e produtiva.

+27 21 300 4350

ÁFRICA

+91 22 6786 9165

ÁSIA-PACÍFICO

+492 113 8789809

EUROPA
AMÉRICA LATINA

+52 55 9171 1111

AMÉRICA DO NORTE

+1 888-673-7850

REINO UNIDO

0800 756 2911

iwgplc.com

