IWG'S SUNDHEDS- OG
SIKKERHEDSVEJLEDNINGER

Vi understøtter din forretning
nu og for en bedre fremtid
Hos IWG arbejder vi hårdt på at minimere forstyrrelser,
så du fortsat kan administrere dine forretninger i disse
svære tider. Vi har udarbejdet dette dokument for at
beskrive de foranstaltninger, vi har truffet som svar på
den nuværende krise.

KOM HURTIGT TILBAGE PÅ
ARBEJDET

VI LEVERER ET SIKKERT
ARBEJDSMILJØ

BLIV TILPASSET DEN NYE
FREMTID

Muligheden for hurtigt at
rykke sig takket være fleksible
arbejdspladsløsninger, der er
udformet efter dine behov.

Hjælp til at nyde en sikker og
mere bæredygtig og tilfreds
måde at arbejde på.

Evnen til at reducere risici ved
hjælp af fjernarbejde på en
global skala.
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Kom hurtigt tilbage
på arbejdet
Vi er her for at hjælpe dig med at komme så
hurtigt og omkostningseffektivt tilbage på
arbejdet som muligt. Få en arbejdspladsløsning,
der er udformet efter dine behov i dag, og som
du kan ændre efter forholdene.

Reaktiv arbejdsplads

Den ultimative frihed

Professionelt hjemmekontor

Hvis dit kontor har begrænset
adgang, eller hvis du skal
tage højde for en ekstern
arbejdsstyrke, kan vi tilbyde dig
den nødvendige plads, uanset
hvor og hvornår du har brug for
den.

Ingen kan forudsige fremtiden,
men vi kan give dig den plads,
du har brug for i dag, uden
forpligtelser eller risici, så
du kan tilpasse dig efter dine
nuværende og fremtidige behov.

Understøtter dine
hjemmearbejdende teams med
en række virtuelle ydelser, der
er tilgængelige på månedlig
basis.

• Afhjælp byggeforsinkelser
• Øjeblikkelig adgang, uanset
hvor det skal være
• Klargjort, fuldt møbleret og
med hurtig wi-fi
• Kortsigtet eller langsigtet
• Kontorer og mødelokaler i
enhver størrelse

• Du kan frit vælge, hvilken
ordning det skal være – lige fra
måned til måned til flere år

• Forretningsadresse til
omdirigering af post
• Lokale telefonnumre med
opkaldsbesvarelse

• Ingen kapitaludgift eller
startomkostninger

• Fri afbenyttelse af lokale
arbejdspladser

• Fra et privatkontor til en hel
etage, for én person eller hele
dit team

• Opsætning inden for 24 timer

• Opskalér eller skift til en helt
anden beliggenhed
• Nedskalér ved
kontraktfornyelse
• Kom i gang med arbejdet nu og
betal senere
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Få et sikkert arbejdsmiljø

Vi har truffet følgende foranstaltninger ud fra WHO's
retningslinjer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.
Vi kan på tværs af vores netværk af 3.500 beliggenheder
tilbyde et sikkert arbejdsmiljø, der imødekommer nutidens
krav og understøtter en mere bæredygtig og tilfreds måde at
arbejde på i fremtiden.
Fysisk afstand

Øget hygiejne

Vi har taget princippet om fysisk afstand og overført det
til arbejdspladsen. For at sikre en sikker afstand overalt i
bygningen har vi sørget for klar information og skiltning,
der dækker over brugen af åbne områder, private
kontorer og mødelokaler.

Vi arbejder efter højeste standard inden
for hygiejne og har hyppig rengøring af
berøringspunkter, overflader og arbejdspladser
for at imødekomme globale sundheds- og
sikkerhedsregulativer.

Zoner med 2 meters afstand

Forskudt
siddeplads
Forskudt
siddeplads

Zoner med 2 meters
afstand

Zoner med 2 meters
afstand

Bevægelse med urets retning

Private kontorer er blevet omkonfigureret
med færre skriveborde og mere plads for
at muliggøre sikker bevægelse.

Mødelokalerne har forskudte siddepladser
for at skabe mere plads, og der er indført
regler for bevægelse med urets retning i
lokalet.

Vi opfordrer også til afstand i åbne områder.
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Vi forbereder vores arbejdsplads
Af hensyn til vores personale og kunder gør
vi brug af gulvtape og klistermærker for at
minde besøgende om at holde fysisk afstand
og sidde med passende afstand.

Venteindikator

Ruteindikator

Vi har placeret venteindikatorer for
at efterkomme afstandskravet for
personer, der venter i områder såsom
receptionen, køkkenet eller i lounger.

Vi har placeret ruteindikatorer for
at skabe gangstier, der guider folk
gennem vores bygninger, så de undgår
unødvendig kontakt med andre.

Pladsindikatorer

Siddeplads med afstand

Vi har placeret pladsindikatorer i
vores elevatorer, så folk kan se, hvor
de burde stå.

Vi har indført siddepladser, der
efterkommer kravet om fysisk afstand,
i vores kontorer, mødelokaler og
fællesområder.

Desinficering

Masker

Vi har stillet desinficeringsmidler
såsom alkoholbaseret
hånddesinficering og vådservietter til
rådighed overalt i vores centre.

Hvor det er lovpligtigt, er vores ansatte
og kunder påkrævet at bære masker.
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Vi understøtter sikkert arbejde
Vi har udarbejdet retningslinjer for sundhed og
sikkerhed på arbejdspladsen, der tydeligt kan
ses på strategiske steder i vores centre.

HOLD VENLIGST AFSTAND
Arbejd sikkert og overhold den fysiske afstand

Hjælp med at stoppe
spredningen af COVID-19
Vi prioriterer vores kunders, ansattes og gæsters helbred.

2 meter
6,5 fod

Af hensyn til din egen sikkerhed og for at sænke
smitten af COVID-19 beder vi dig om at holde
2 meters afstand mellem dig selv og andre mennesker.
Tak for din støtte.

Sørg for, at du vasker eller desinficerer dine hænder, inden du bruger
kopimaskiner, printere, kaffemaskiner eller køleskabet.

Tak for din hjælp

COVID-19
(Coronavirus)

Sunde og sikre møder
Vi prioriterer vores kunders, ansattes og gæsters helbred.
Følg disse retningslinjer:

Vi sætter vores ansattes, kunders og gæsters helbred
forrest.
For at minimere smitterisiko og af hensyn til andre beder vi dig om ikke
at gå ind i vores centre, hvis du for nyligt har været i et område med høj
smitterisiko, eller hvis du mener, du kan have været udsat for COVID-19 på
nogen anden måde. Du bedes først gå ind i vores centre igen, hvis du har
været symptomfri i 14 dage.

Vær minimum 2 meter fra hinanden,
hvad enten I sidder ned eller står op.

Yderligere information om områder med høj smitterisiko eller bare generel
information om COVID-19 kan findes på World Health Organisations
websted:

Brug en serviet, når du betjener
tilbehør til te/kaffe for at undgå
direkte kontakt.

www.who.int

Hvis dit møde inkluderer catering,
bedes I holde afstand, når der
serveres mad.

Hvis du har symptomer på feber eller influenza, bedes du omgående søge
lægehjælp. Tag hjem, og vend først tilbage på arbejdet/i centret, når din
læge har givet dig grønt lys.
Tak for din støtte.

Gå ind/ud af rummet med urets
retning for at undgå kontakt.
udt

Forsk

og

eter

2m

Tak for din hjælp
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Bliv tilpasset den
nye fremtid
En distribueret arbejdskraft bliver den nye standard,
i takt med at virksomheder reducerer risiko og
drager fordel af fjernarbejde. Gør din arbejdskraft
fleksibel ved at bruge vores portefølje af løsninger.
Spred dit team ud
Du får måske brug for mere plads for
at imødekomme mængden af ansatte,
mens der fortsat holdes fysisk afstand.
• Gør brug af en kortsigtet løsning på
mere plads i et nærliggende område,
eller få skabt regionale knudepunkter
for forskellige funktioner
• Få mere kontorplads i det samme
center eller på en ny beliggenhed
• Vælg mellem et bredt udvalg af
kontorlayouts

Vi muliggør professionelt
fjernarbejde

Vi muliggør professionelt
hjemmearbejde

Vi giver adgang til vores netværk af
professionelle arbejdspladser for at
muliggøre fjernarbejde på en global
skala.

Få skabt en robust ordning med en
række professionelle ydelser, der
understøtter dine hjemmearbejdende
ansatte.

• Gør det muligt for folk at arbejde
tættere på hjemmet og forblive
produktive

• Forretningsadresse til omdirigering af
post

• Et netværk af beliggenheder i
bycentre og forstæder
• Medlemskaber med adgang, hvor du
betaler efter forbrug

• Lokale telefonnumre med
opkaldsbesvarelse
• Fri afbenyttelse af lokale
arbejdspladser

• Kortsigtede løsninger eller
langsigtede virksomhedsordninger
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Support fra vores fantastiske
team på 15.000 mennesker
Vores dedikerede, globale team
af rengøringsfirmaer, community
managers, vedligeholdelsesmanagere,
kundeservicekoordinatorer, professionelle
receptionister, IT-ingeniører og mange andre er
her for at sikre, at du får en god dag på arbejdet.
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Kontakt os for at høre,
hvordan vi kan hjælpe
Vores erfarne rådgivere står klar døgnet rundt for at hjælpe dig med at
komme tilbage på arbejde hurtigt, omkostningseffektivt og produktivt.

+27 21 300 4350

AFRIKA

+91 22 6786 9165

APAC

+492 113 8789809

EUROPA
LATAM

+52 55 9171 1111

NAM

+1 888-673-7850

DANMARK

+45 33 37 72 10

iwgplc.com

