AZ IWG
EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS
BIZTONSÁGI IRÁNYELVEI

Számíthat ránk vállalkozása
most és a jövőben is
Az IWG-nél mindent megteszünk a fennakadások
minimalizálásáért, hogy Ön még ebben a nehéz időszakban
is gondoskodhasson a folyamatos üzletmenetről. Ebben a
dokumentumban részletesen beszámolunk arról, milyen
intézkedéseket hozunk a jelenlegi krízissel kapcsolatban.

GONDOSKODUNK ARRÓL, HOGY
MIHAMARABB DOLGOZHASSON

BIZTONSÁGOS MUNKAKÖRNYEZETET NYÚJTUNK

SEGÍTÜNK ALKALMAZKODNI
A JÖVŐ VÁLTOZÁSAIHOZ

Az Ön igényeire
szabott rugalmas irodai
megoldásainkkal gyorsan
alkalmazkodhat a változásokhoz.

Segítünk a biztonságos,
jóval fenntarthatóbb és
örömtelibb munkavégzés
megteremtésében.

A kockázatok csökkentése
érdekében globális szinten
lehetővé tesszük a távmunkát.
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Gondoskodunk arról, hogy
mihamarabb dolgozhasson
Készséggel állunk a rendelkezésére, hogy lehetőleg minél előbb és
minél költséghatékonyabb módon térhessen vissza munkájához.
Hozzon létre még ma egy, az igényeinek megfelelő irodai megoldást,
majd módosítsa kedvére, ha már biztosat tud a jövőre nézve.

Alkalmazkodó iroda

Rendkívüli rugalmasság

Professzionális otthoni iroda

Ha irodája korlátozott
hozzáférésű, vagy távdolgozókat
kell foglalkoztatnia, mi bármikor
és bárhol örömmel biztosítjuk
az Önnek megfelelő helyszínt.

A jövő bizonytalan, ezért még
ma, kötelezettségek és kockázat
nélkül lefoglalhatja nálunk
az Önnek legmegfelelőbb
munkateret, mi pedig később
is alkalmazkodunk változó
igényeihez.

Havi díj alapon igénybe vehető
virtuális szolgáltatásaink széles
választékával professzionális
támogatást nyújthat otthon
dolgozó csapatai számára.

• A havonkénti időszaktól
akár a több éves szerződésig
bármilyen időtartamra
megköthető

• Helyi telefonszámok
hívásfogadással

• Nem kell elhúzódó
építkezéssel számolni
• Azonnal igénybe vehető, ahol
csak szükség van rá
• Használatra kész, teljesen
bebútorozott iroda üzleti
szintű wifivel
• Rövid vagy hosszabb távra
• Irodák és tárgyalóhelyiségek
minden méretben

• Tőkekiadások és előlegek nélkül
• Privát irodát vagy akár egy
egész emeletet is kibérelhet
egy személy vagy az egész
csapat részére

• Üzleti cím a posta
továbbításához

• Igény szerint bármikor
hozzáférhet a helyi
irodahelyiséghez
• Az irodát 24 órán belül
előkészítjük Önnek

• Növelheti a bérelt munkatér
területét, vagy akár más
helyszínre is átköltözhet
• Csökkentheti a bérelt
munkatér területét a szerződés
megújításakor
• Azonnal munkához láthat,
fizetni ráér később is
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Biztonságos munkakörnyezetet nyújtunk
Az alábbi intézkedéseink a WHO munkahelyi biztonságról és
egészségvédelemről szóló irányelvein alapulnak.
3500 helyszínre kiterjedő hálózatunkon belül biztonságos,
napjaink elvárásainak megfelelő munkakörnyezetet nyújtunk,
amely a jövőre nézve is jóval fenntarthatóbb és örömtelibb
munkavégzést tesz lehetővé.
Fizikai távolságtartás

Fokozott higiénia

Támogatjuk és irodahelyiségeinkben is alkalmazzuk a
fizikai távolságtartás elvét. A biztonságos távolságtartás
érdekében épületeinkben egyértelmű tájékoztatókat és
jelzéseket helyeztünk el, amelyek az egylégterű terek,
privát irodák és tárgyalótermek megfelelő használatára
hívják fel a figyelmet.

Szem előtt tartjuk a biztonság és
egészségvédelem szabályait; a higiénia
legszigorúbb elvárásai szerint kellő
rendszerességgel tisztítjuk a gyakran megérintett
pontokat, felületeket és az irodahelyiségeket.

Legalább 2 méteres távolságtartási zóna

Kihagyásokkal
kijelölt
ülőhelyek

Kihagyásokkal
kijelölt
ülőhelyek

Legalább 2 méteres
távolságtartási zóna

Legalább 2 méteres
távolságtartási zóna

Közlekedés az óramutató
járása szerint

Privát irodáinkat kevesebb asztallal
rendeztük be, és szabad teret hagytunk a
biztonságos közlekedéshez.

A tárgyalótermek ülőhelyeit kihagyásokkal
jelöljük ki, és azt javasoljuk, hogy a dolgozók
az óramutató járásával megegyező irányban
közlekedjenek a helyiségben.

A z egylégterű terekben is fizikai
távolságtartást javasolunk.
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Az iroda előkészítése
Munkatársaink és ügyfeleink biztonsága érdekében
ragasztócsíkkal és matricákkal emlékeztetjük a
látogatókat a fizikai távolságtartással és az ülőhelyek
kihagyásával kapcsolatos irányelveinkre.

Jelzések a sorban álláshoz
A távolságtartás szabályainak
megfelelően kihelyezett jelzéseinket
követve a recepciónál, a konyhában
vagy a társalgóknál várakozó
személyek kellő távolságra
helyezkedhetnek el egymástól.

Irányjelzők
Kihelyezett irányjelzőinkkel
gyalogosfolyosókat jelöltünk ki,
melyeket követve az épületben
közlekedők elkerülhetik az egymással
való kontaktust.

Távolsággal kijelölt ülőhelyek
Távolságtartásra felszólító jelzések
A liftekben távolságtartásra felszólító
jelzések jelölik ki az állóhelyeket.

A székeket kellő távolságra
helyeztük ki, hogy irodáinkban,
tárgyalótermeinkben és a közös
területeken tartózkodók is
betarthassák a fizikai távolságtartás
szabályait.

Fertőtlenítés

Maszkok

Irodaházainkban fertőtlenítő
eszközöket, például alkoholalapú
kézfertőtlenítőt és fertőtlenítő
kendőket helyeztünk ki.

Ahol a maszkviselés kötelező, ott
alkalmazottainktól és ügyfeleinktől is
elvárjuk a használatát.
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A biztonságos munkavégzés elősegítése
Irodáinkban munkahelyi biztonsággal kapcsolatos és
egészségvédelmi irányelveket rendeltünk el, amelyekre
irodaházaink forgalmasabb területein kihelyezett
tájékoztatókkal hívjuk fel a figyelmet.

KÉRJÜK, TARTSON KELLŐ
TÁVOLSÁGOT MÁSOKTÓL
Legyen biztonságban munkahelyén, és tartsa be a távolságtartásra vonatkozó előírásokat

2 méter

Segítsen Ön is megállítani
a COVID–19 terjedését
Számunkra ügyfeleink, alkalmazottaink és vendégeink
egészsége a legfontosabb.

Köszönjük az együttműködését.

(koronavírus)

Számunkra alkalmazottaink, ügyfeleink és vendégeink
egészsége a legfontosabb.
A kockázat csökkentése érdekében, és másokra való tekintettel,
amennyiben Ön nemrégiben magas kockázatú területen járt, vagy úgy
gondolja, hogy bármilyen módon ki volt téve a COVID–19-járványnak, arra
kérjük, hogy ne lépjen irodáink területére, csak abban az esetben, ha már
legalább 14 napja tünetmentes.

6,5 láb

Saját biztonsága és a COVID–19-járvány terjedésének
lelassítása érdekében, kérjük, tartson 2 méter/6,5 láb
távolságot másoktól.

COVID–19

További információkat a magas kockázatú területekről, valamint általános
tudnivalókat a COVID–19-járványról az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
honlapján talál:

Kérjük, a fénymásológépek, a nyomtatók, a kávégépek és a hűtőszekrények
használata előtt mindig mossa meg vagy fertőtlenítse kezét.

Köszönjük az együttműködést

Egészséges és biztonságos
tárgyalások
Számunkra ügyfeleink, alkalmazottaink és vendégeink
egészsége a legfontosabb. Kérjük, kövesse az alábbi iránymutatásokat.
A fizikai távolságtartás érdekében ülve
és állva is tartsák meg egymás között a
legalább 2 méteres távolságot.
A szobát az óramutató járásával
megegyező irányban közelítse meg vagy
hagyja el, ezzel elkerülheti a kontaktust.

www.who.int

Kérjük, a kávé- és teakészítéshez
szükséges eszközöket szalvétával
fogja meg, hogy elkerülje a közvetlen
érintkezést.

Amennyiben Ön lázat vagy influenzaszerű tüneteket tapasztal, forduljon
orvoshoz, menjen haza, és csak akkor térjen vissza a munkába/irodáinkba,
ha azt orvosa biztonságosnak ítéli.

Ha a tárgyaláshoz catering szolgáltatás
tartozik, kérjük, a felszolgálás ideje alatt
is ügyeljen a fizikai távolságtartásra.

Köszönjük az együttműködést.
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Köszönjük az együttműködést
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Segítünk alkalmazkodni
a jövő változásaihoz
Új normaként – a kockázatcsökkentés és az otthoni munkavégzés
előnyei révén – a munkaerő-elosztás térhódítására lehet majd
számítani. Irodai megoldásaink portfóliójával rugalmasabbá teheti
és megfelelően oszthatja el munkaerejét.
Csapatszintű távolságtartás
Amíg fizikai távolságtartásra van
szükség, lehetséges, hogy Önnek
is nagyobb teret kell biztosítania a
dolgozók számára.

A professzionális távmunka
megalapozása

A professzionális otthoni
munkavégzés megalapozása

Ha hozzáférést biztosít professzionális
irodahelyiségeink hálózatához, globális
szinten is megvalósíthatja a távmunkát.

Egy nagyszabású program keretében
számos professzionális szolgáltatással
segítheti otthonról dolgozó kollégái
munkáját.

• Bérelhet irodát rövid távra egy közeli
helyszínen, vagy kialakíthat több
funkciót ellátó, regionális központokat

• Kollégái így otthonuk közvetlen
közelében, produktívan végezhetik
munkájukat

• Bérelhet több irodahelyiséget
ugyanabban az irodaházban, vagy
terjeszkedhet több helyszínen

• Kiépült irodahálózat a bel- és
külvárosban egyaránt

• Többféle irodakialakítás
közül válogathat

• A használaton alapuló fizetést
lehetővé tevő tagsági csomag

• Üzleti cím a posta továbbításához
• Helyi telefonszámok
hívásfogadással
• Igény szerint bármikor hozzáférhet a
helyi irodahelyiséghez

• Rövid távú megoldások és hosszabb
távú vállalati programok
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Nagyszerű, 15 000 főt számláló
csapatunk örömmel áll a rendelkezésére
A takarító alvállalkozókból, közösségi menedzserekből,
karbantartási menedzserekből, account helpdesk
munkatársakból, professzionális recepciós
munkatársakból, IT-mérnökökből és sok más
szakemberből álló szakértői csapatunk azért dolgozik,
hogy az Ön munkanapjai kellemesen teljenek.
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Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy
megbeszéljük, hogyan segíthetünk Önnek
Tapasztalt tanácsadóink nonstop a rendelkezésére állnak, hogy Ön minél
előbb, költséghatékony módon és produktívan végezhesse munkáját.

+27 21 300 4350

AFRIKA

+91 22 6786 9165

APAC

+492 113 8789809

EURÓPA
LATAM

+52 55 9171 1111

NAM

+1 888-673-7850

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

iwgplc.com

0800 756 2911

