НАСОКИ ЗА ЗДРАВЕ И
БЕЗОПАСНОСТ НА IWG

Подкрепа за вашия бизнес
сега и за по-добро бъдеще
В IWG полагаме всички усилия да ограничим
максимално дезорганизацията и нарушенията на
работния процес, за да можете да продължите да
управлявате вашия бизнес в тези трудни времена.
Създадохме този документ, за да обясним мерките,
които предприемаме в отговор на настоящата криза.

ОСИГУРЯВАМЕ
ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ
ВЪРНЕТЕ БЪРЗО КЪМ
РАБОТАТА СИ
Свободата да се адаптирате
и реагирате бързо с гъвкави
решения за работни
пространства, планирани
според вашите потребности.

ПРЕДОСТАВЯМЕ
БЕЗОПАСНА РАБОТНА
СРЕДА

ПОМАГАМЕ ДА СЕ
АДАПТИРАТЕ КЪМ НОВОТО
БЪДЕЩЕ

Подкрепата, която позволява
безопасен, по-устойчив и поприятен начин на работа.

Възможността да ограничим
риска, като позволим
дистанционен режим на
работа в глобален мащаб.
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Осигуряваме възможност да се
върнете бързо към работата си
Нашата мисия е да ви помогнем да се върнете към работата
си възможно най-бързо и с колкото може по-ниски разходи.
Създайте решение за работното пространство, планирано
според вашите нужди за момента, което можете да
промените, когато условията станат по-предвидими.

Работно пространство,
реагиращо на промените
Ако достъпът до вашия офис
е ограничен или трябва да
настаните някъде служители
с дистанционен режим на
работа, ние можем да ви
предоставим необходимото
пространство – когато и
където ви е необходимо.
• Преодоляване на проблема
с изоставащите строителни
дейности
• Незабавен достъп, където е
необходимо
• Напълно обзаведено
и готово за ползване
пространство с WiFi връзка
от бизнес клас
• Краткосрочно или
дългосрочно ползване
• Офиси и пространства за
срещи с всякакъв размер

Изключителна гъвкавост
Тъй като бъдещето е
несигурно, можем да ви
дадем пространството, от
което се нуждаете днес, без
обвързване или риск, за да
се адаптирате лесно, когато
вашите потребности се
променят.
• Всеки възможен срок – от
месечен до многогодишен
• Никакви капиталови разходи
или първоначални вложения
• От самостоятелен офис до
цял етаж, за един човек или
за целия ви екип
• Увеличавате пространството
или се премествате на друга
локация

Професионален домашен
офис
Осигурете професионална
поддръжка за вашите екипи,
които работят от вкъщи, с
разнообразие от виртуални
услуги на месечна база.
• Бизнес адрес за
пренасочване на поща
• Местни телефонни номера
с отговаряне на телефонни
обаждания
• Използване на локално
работно пространство,
когато е необходимо
• Подготвяне в рамките на 24
часа

• Намалявате пространството
при подновяване на
договора
• Започвате работа веднага,
плащате по-късно
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Предоставяме безопасна
работна среда
Предприехме посочените по-долу мерки въз основа на
препоръките на СЗО за защита на здравето и безопасността на
работното място.
В нашата мрежа от 3500 локации ние предоставяме безопасна
работна среда, която съответства на днешните изисквания и
поддържа по-устойчив и приятен начин на работа в бъдеще.
Спазване на физическа дистанция

По-строга хигиена

Ние сме възприели принципите на физическото
дистанциране и ги прилагаме на работното място.
За да осигурим спазване на безопасна дистанция
навсякъде в нашите сгради, предоставяме ясна
информация и указателни обозначения, които
обхващат използването на открити пространства,
самостоятелни офиси и заседателни зали.

Работим по най-високите стандарти за
хигиена, като почистваме често точките
на допир, повърхностите и работните
пространства, в съответствие с глобалните
разпоредби за здраве и безопасност.

Буферни зони от минимум 2 метра

Шахматно
разположени
места
Шахматно
разположени
места

Буферни зони от
минимум 2 метра

Буферни зони от
минимум 2 метра

Движение по посока на
часовниковата стрелка

Самостоятелните офиси са
преустроени с по-малко бюра и
повече свободно пространство за побезопасно движение.

В заседателните зали местата са
разположени шахматно за повече
пространство и е въведен регламент за
движение в помещението по посока на
часовниковата стрелка.

Насърчаваме също спазването на
физическа дистанция и в откритите
пространства.
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Подготовка на нашите
работни пространства
За да осигурим безопасността на нашите служители и
клиенти, използваме подова маркировка и стикери, като
по този начин напомняме на посетителите препоръките за
спазване на физическа дистанция и наличие на пространство
между местата за сядане.
Указателни знаци за изчакване

Указателни знаци за "пътеки"

Поставили сме указателни знаци
за спазване на дистанция при
изчакване на места като рецепции,
кухни или салони.

Поставили сме указателни знаци за
"пътеки", които да насочват хората
при движението им в сградите, така
че да не влизат неволно в контакт с
други хора.

Указателни знаци за спазване
на дистанция

Пространство между местата за
сядане

Поставили сме указателни знаци
за спазване на дистанция в
асансьорите, които да показват
къде трябва да стоят хората.

Оставяме пространство
между местата за сядане, за да
създадем условия за спазване на
физическа дистанция в нашите
офиси, заседателни зали и общи
помещения.

Дезинфекция

Маски

Навсякъде в нашите центрове
осигуряваме средства за
дезинфекция, като например
дезинфектанти за ръце на алкохолна
основа и почистващи кърпи.

На местата, където е задължително,
от нашите служители и клиенти ще
се изисква да носят маски.
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Подкрепа за по-безопасна работа
Създадохме насоки за защита на здравето
и безопасността в работните пространства,
поставени на видими места в нашите центрове.

МОЛИМ ВИ ДА СПАЗВАТЕ
ДИСТАНЦИЯ
Спазвайте физическа дистанция, за да работите безопасно

2 метра

Помогнете да спрем
разпространението
на COVID-19
Здравето и безопасността на нашите клиенти, служители
и гости са първостепенен приоритет за нас.

6,5 фута

За Ваша собствена безопасност
и за да помогнем за ограничаване на
разпространението на COVID-19,
любезно Ви молим да спазвате
дистанция от 2 метра (6,5 фута)
между себе си и околните.
Благодарим Ви за съдействието!

COVID-19
(коронавирус)

Здравето и безопасността на нашите служители,
клиенти и гости е първостепенен приоритет.
За да помогнете за свеждане на риска до минимум и с грижа за
другите, ако наскоро сте пътували до високорискова област или
смятате, че може да сте били изложени на COVID-19 по друг начин,
любезно Ви молим да не влизате в центъра до момента, в който в
продължение на 14 дни не сте имали никакви симптоми.
За повече информация относно високорисковите области или за
обща информация относно COVID-19 може да посетите уеб сайта на
Световната здравна организация:

Молим Ви да миете или дезинфекцирате ръцете си, преди да използвате
фотокопирните машини, принтерите, кафе машините или хладилника.

Благодарим Ви за съдействието!

Провеждане на безопасни
за здравето срещи
Здравето и безопасността на нашите клиенти,
служители и гости са първостепенен приоритет за нас.
Молим Ви да спазвате настоящите насоки.
Спазвайте правилата за физическа
дистанция, като сядате или стоите на
поне 2 метра разстояние един от друг
Влизайте и излизайте от помещението
по посока на часовниковата стрелка,
за да избегнете близък контакт
Използвайте салфетка, когато докосвате

www.who.int

принадлежностите за кафе и чай, за да

Ако имате висока температура или грипоподобни симптоми, се
консултирайте незабавно с медицински специалист, приберете се в
дома си и се върнете на работа/в центъра само след разрешение от
медицинско лице.

спазвайте физическа дистанция при

Благодарим Ви за съдействието!

ба
дред а
а по метр
матн е 2
Шах стояни
и от

избегнете непосредствен контакт
Ако Вашата среща включва кетъринг,
сервиране на храната

Благодарим Ви за съдействието!
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Помагаме да се адаптирате
към новото бъдеще
Разпределянето на работната сила ще бъде новата нормалност, защото
компаниите ще се стремят да намалят риска и да извлекат ползи от
дистанционния режим на работа. Бъдете гъвкави и разпределете
служителите си, като използвате нашето портфолио от решения за
работни пространства.
Повече пространства за вашите
екипи

Възможност за професионален
дистанционен режим на работа

Възможност за професионална
работа от вкъщи

Възможно е да възникне
необходимост от допълнително
пространство за вашите сътрудници
с удължаването на изискването за
физическа дистанция.

Предоставяме достъп до нашата
мрежа от професионални работни
пространства, която позволява
дистанционен режим на работа в
глобален мащаб.

Създайте надеждна програма с
набор от професионални услуги
в подкрепа на вашите служители,
които работят от вкъщи.

• Наемете пространство в близка
локация за кратък срок или
създайте регионални хъбове за
различни функции

• Възможност за хората да работят
по-близо до дома, като запазят
своята продуктивност

• Наемете допълнително офис
пространство в същия център или
на други локации
• Изберете от широка гама офисни
оформления

• Мрежа от локации в центъра на
града и районите на предградията
• Планове за членство, които
ви позволяват да плащате при
ползване на достъп

• Бизнес адрес за пренасочване на
поща
• Местни телефонни номера
с отговаряне на телефонни
обаждания
• Използване на локално работно
пространство, когато е необходимо

• Краткосрочни решения или
дългосрочни корпоративни
програми
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Подкрепа от нашия страхотен
екип от 15 000 души
Нашият специализиран глобален екип от подизпълнители
по почистването, общностни мениджъри, мениджъри
по поддръжката, координатори в помощния център за
обслужване на клиенти, професионални рецепционисти,
ИТ инженери и още много други служители са тук, за да ви
осигурят условия за страхотен ден на вашето работно място.
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Свържете се с нас и вижте как
можем да ви бъдем полезни
Нашите опитни консултанти са тук денонощно, за да ви помогнат
да се върнете бързо към работата си – с минимални разходи и
запазена продуктивност.

+27 21 300 4350

Африка

Азиатско-тихоокеански регион +91 22 6786 9165
+492 113 8789809

Европа
Латинска Америка

+52 55 9171 1111

Северна Америка

+1 888-673-7850

Обединено кралство

iwgplc.com

0800 756 2911

