IWG TERVISE- JA
OHUTUSSUUNISED

Toetades teie ettevõtet praegu
ja helgema tuleviku nimel
IWG-s töötame me pingsalt selle nimel, et minimeerida
katkestusi, et teie ettevõte saaks oma tegevust jätkata
nendel rasketel aegadel. Oleme koostanud selle
dokumendi, et selgitada meetmeid, mida praeguse
kriisiga hakkama saamiseks võtame.

TEIE KIIRESTI TÖÖLE
NAASMISE TAGAMINE

OHUTU TÖÖKESKKONNA
PAKKUMINE

ABI UUTMOODI TULEVIKUGA
KOHANEMISEL

Meie paindlikud ja
kiiresti kohandatavad
tööruumilahendused on loodud
vastama teie vajadustele.

Pakume tuge, et saaksite
nautida turvalisemat,
säästvamat ja õnnelikumat
tööviisi.

Riski vähendamine, võimaldades
kaugtööd üleilmses mastaabis.
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Teie kiiresti tööle
naasmise tagamine
Oleme siin, et aidata teil tööellu naasta nii kiiresti ja
väikeste kuludega kui võimalik. Looge tänase päeva jaoks
teie vajaduste järgi kujundatud tööruumilahendus, mida
saate olukorra stabiliseerudes muuta.

Reageeriv tööruum

Ülim paindlikkus

Professionaalne kodubüroo

Kui teie büroole on piiratud
ligipääs või peate majutama
kaugtööjõudu, saame pakkuda
ruumi, mida vajate, millal vajate
ja kus vajate.

Kuna tulevik on ebakindel,
saame teile pakkuda ruumi, mida
vajate täna, ilma et peaksite end
siduma või riskima. Nii saate oma
töötingimusi kohandada, kui olud
muutuvad.

Pakkuge kodust töötavatele
meeskondadele
professionaalset tuge
kuupõhiste virtuaalsete
teenuste valikuga.

• Ületage ehitusviivitused
• Kohene juurdepääs, millal
iganes seda vajate
• Kasutusvalmis, täielikult
möbleeritud ja äriklassi WiFi-ga
• Nii lühemaks kui ka pikemaks
ajaks
• Igas suuruses bürood ja
koosolekuruumid

• Kasutusperiood võib ulatuda
kuust mitme aastani, võimalikud
on erinevad variandid

• Äriaadress ümbersuunatavale
postile
• Kohalikud telefoninumbrid
kõnedele vastamise teenusega

• Ei mingeid kapitalikulutusi ega
ettemakseid

• Kasutage kohalikku tööruumi,
millal iganes seda vajate

• Privaatsest büroost kuni kogu
korruseni, ühele inimesele või
kogu meeskonnale

• Kasutusvalmis 24 tunniga

• Suurendage kasutatavat ruumi
või liikuge teise asukohta
• Vähendage lepingu
pikendamisel kasutatavat ruumi
• Alustage tööd kohe ja makske
hiljem
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Ohutu töökeskkonna
pakkumine
WHO tööohutuse ja töötervishoiu suuniste põhjal oleme
tööruumides kasutusele võtnud järgmised meetmed.
Oma 3500 asukohast koosnevas võrgustikus saame
pakkuda turvalist töökeskkonda, mis vastab tänapäeva
nõuetele ja toetab tulevikus jätkusuutlikumat ja
õnnelikumat töötamisviisi.
Füüsiline distantseerumine

Kõrgemad hügieeninõuded

Oleme oma tööruumides võtnud kasutusele füüsilise
distantseerumise põhimõtted ja rakendame neid. Ohutu
vahemaa tagamiseks kõigis hoonetes oleme jaganud
selget teavet ning välja pannud sildid avatud ruumide,
kabinettide ja koosolekuruumide kasutamise kohta.

Töötame kõrgeimaid hügieenistandardeid
järgides, puhastades sageli puutealasid, pindu ja
tööruume, et täita ülemaailmseid tervishoiu- ja
ohutuseeskirju.

Vähemalt 2-meetrised puhvertsoonid

Hajutatud
istmed
Hajutatud
istmed

Vähemalt
2-meetrised
puhvertsoonid

Vähemalt
2-meetrised
puhvertsoonid

Päripäeva
liikumine

Privaatsed bürood on ümber sätitud nii, et
laudu oleks vähem ja oleks rohkem vaba
ruumi ohutuks liikumiseks.

Koosolekuruumides on istmed hajutatud
suuremale alale ja ruumis kehtib päripäeva
liikumise reegel.

Avatud ruumides soovitame järgida füüsilist
distantseerumist.
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Tööruumi ettevalmistamine
Meie töötajate ja klientide ohutuse tagamiseks
kasutame põrandateipe ja silte, et tuletada
külastajatele meelde füüsilise distantseerumise
ja ka istumisel vahemaa hoidmise olulisust.

Ootealade märgistused

Liikumisteede märgistused

Oleme kasutusele võtnud
märgistused, mis aitavad
vastuvõtulaua juures, köögis või
puhkeruumides oodates vahet hoida.

Liikumisteede loomiseks oleme
paigaldanud märgistused, mis
suunavad inimesi kogu hoones, aidates
vältida juhuslikke kontakte.

Ootealade märgistused

Istmete hajutamine

Oleme kasutusele võtnud
märgistused, mis aitavad
vastuvõtulaua juures, köögis või
puhkeruumides oodates vahet hoida.

Büroodes, koosolekuruumides ja
ühiskasutatavatel aladel oleme
loonud võimalused füüsiliseks
distantseerumiseks ja asetanud istmed
hajutatult.

Desinﬁtseerimine

Maskid

Kõigis meie keskustes on olemas
desinﬁtseerimisvahendid, nt
alkoholipõhised kätedesinﬁtseerijad ja
desinﬁtseerivad salvrätid.

Teatud kohtades, kus see on
kohustuslik, peavad meie töötajad ja
kliendid kandma maske.
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Ohutuma töötamise toetamine
Meie keskustes on käidavates kohtades üles
pandud hästi nähtavad tervise ja ohutuse
juhtnöörid.

PALUN HOIDKE OHUTUSSE
KAUGUSESSE
Töötage ohutult ja hoiduge füüsilistest kontaktidest

2 meetrit

Aidake peatada
COVID-19 levikut
Meie klientide, töötajate ja külaliste tervis ning heaolu on meie
jaoks esimesel kohal.

6,5 jalga

Teie turvalisuse huvides ja COVID-19 leviku
aeglustamiseks palume teil enda ja teiste inimeste
vahel hoida 2-meetrist (6,5 jalga) vahemaad.
Täname teid toetuse eest.

Peske ja desinfitseerige kindlasti käed, enne kui kasutate koopiamasinaid,
printereid, kohvimasinaid või külmikut.

Täname teid toetuse eest

COVID-19
(koroonaviirus)

Meie töötajate, klientide ja külaliste tervis
ning heaolu on meie jaoks esmatähtis.

Ohutud ja tervishoiumeetmeid
järgivad koosolekud
Meie klientide, töötajate ja külaliste tervis ning heaolu on meie
jaoks esimesel kohal. Palun järgige neid suuniseid.

Kui olete hiljuti reisinud kõrge riskiga piirkonda või arvate, et võisite
COVID-19-ga muul viisil kokku puutuda, palume teil 14 päeva jooksul oma
tervist jälgida. Keskusesse olete tagasi oodatud, kui selle perioodi jooksul ei
ole teil tekkinud haigussümptomeid. See on vajalik riskide minimeerimiseks
ja teiste ohutuse tagamiseks.

Pidage kinni füüsilise
distantseerumise soovitustest, istudes
või seistes üksteisest vähemalt 2 m
kaugusel

Lisateavet kõrge riskiga piirkondade kohta, aga ka üldteavet COVID-19
kohta, saate Maailma Terviseorganisatsiooni veebilehelt:

Kontaktide vältimiseks liikuge ruumi
sisenedes või väljudes päripäeva

www.who.int

Otsekontakti vältimiseks kasutage
kohvi/tee tarvete võtmisel salvrätikut

Kui teil on palavik või gripisarnased sümptomid, küsige kohe nõu
meditsiinitöötajatelt ja minge koju. Keskusesse/tööle võite naasta, kui olete
meditsiinitöötajatelt selleks nõusoleku saanud.

Kui koosolekul pakutakse toitu,
hoidke füüsilist distantsi

isi ja ga
ldum vahe
Vahe trise
ee
2-m

Täname teid toetuse eest.

Täname teid toetuse eest
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Abi uutmoodi
tulevikuga kohanemisel
Tööjõu jaotamine on uus normaalsus, kuna
ettevõtted vähendavad riske ja kasutavad kaugtöö
eeliseid. Muutke oma tööjõud paindlikumaks ja
jaotage seda meie tööruumilahenduste portfelli abil.
Hajutades oma meeskondi
Kui füüsiline distantseerumine jätkub,
peate võib-olla oma töötajatele looma
rohkem tööruume.
• Võtke lühiajaline tööruum lähimas
asukohas või looge piirkondlikud
keskused erinevate tööülesannete
jaoks
• Võtke samas keskuses kasutusele
rohkem bürooruume või laienege
teistesse asukohtadesse
• Valikus on palju erinevaid
bürooruumide paigutusi

Võimaldades professionaalset kodus
töötamist

Võimaldades professionaalset kodus
töötamist

Pakkuge ligipääsu meie
professionaalse tööruumi võrgustikule,
et võimaldada kaugtööd üleilmselt.

Koostage oma kodus töötajate
toetamiseks tugev professionaalsete
teenustega plaan.

• Looge inimestele võimalus töötada
kodule lähemal, olles samas
efektiivsed

• Äriaadress ümbersuunatavale postile

• Nii kesk- kui ka äärelinna asukohtade
võrgustik

• Kasutage kohalikku tööruumi, millal
iganes seda vajate

• Kohalikud telefoninumbrid
kõnedele vastamise teenusega

• Liikmesuse plaanid, et võimaldada
maksmine-kasutamisel-juurdepääsu
• Lühiajalised lahendused või
pikemaajalised ettevõtteprogrammid
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Meie 15 000 töötajast
koosneva meeskonna tugi
Meie pühendunud üleilmne meeskond, kuhu
kuuluvad puhastusteenuste alltöövõtjad,
kogukonnajuhid, hooldusjuhid, konto
kasutajatoe koordinaatorid, professionaalsed
administraatorid, IT-tehnikud ja paljud teised, on
siin, et tagada teile suurepärane tööpäev.
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Võtke ühendust ja arutame,
kuidas saame teid aidata
Meie kogenud nõustajad on saadaval ööpäev läbi, et aidata teil
kiiresti, väikeste kuludega ja produktiivselt tööle naasta.

AAFRIKA
APAC

+27 21 300 4350
+91 22 6786 9165

EUROOPA +492 113 8789809
LATAM

+52 55 9171 1111

NAM

+1 888-673-7850

UK

0800 756 2911

iwgplc.com

