
LEIÐBEININGARREGLUR 
IWG UM HEILBRIGÐI 
OG ÖRYGGI
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Stuðningur við fyrirtækið þitt 
núna og á komandi tímum

Hjá IWG vinnum við hörðum höndum að því að 
draga úr truflunum, því við viljum að þú getir sinnt 
viðskiptum þínum sem best á þessum krefjandi 
tímum. Í þessu skjali er útskýrt hvaða ráðstafana 
við höfum gripið til vegna núverandi ástands. 

ÖRUGGT VINNUUMHVERFI

Öruggt, sjálfbært og 
skemmtilegt vinnuumhverfi 
fyrir þig.

AÐLÖGUN AÐ NÝRRI FRAMTÍÐ 

Minnkuð áhætta með fjarvinnu 
um allan heim. 

VIÐ HJÁLPUM ÞÉR AÐ KOMAST 
SEM FYRST AFTUR TIL VINNU

Hraði og sveigjanleiki við 
hönnun lausna fyrir vinnusvæði 
sem sérsniðin eru að 
þínum þörfum.
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Við hjálpum þér að komast 
sem fyrst aftur til vinnu

Við erum til staðar fyrir þig svo þú komist aftur 
til vinnu sem fyrst og með sem hagkvæmustum 
hætti. Byggðu upp vinnusvæði sem hentar 
þínum þörfum eins og þær eru á hverjum tíma.

Fagmannleg heimaskrifstofa

Ýmiss konar fjarþjónusta sem 
unnt er að virkja frá mánuði 
til mánaðar veitir teyminu 
þínu sem vinnur að heiman 
fagmannlegan stuðning. 

• Heimilisfang fyrir fyrirtæki 
sem beinir póstinum á réttan 
stað

• Staðbundin símanúmer með 
símsvörunarþjónustu

• Notkun á vinnusvæði þegar á 
þarf að halda

• Uppsetning á innan við 
sólarhring

Vinnusvæði sem bregst við

Ef skrifstofan þín er með 
takmarkaðan aðgang, eða ef 
þú þarft að gera starfsmönnum 
þínum kleift að vinna í fjarvinnu, 
erum við með lausnina fyrir þig.

• Leið framhjá töfum vegna 
endurbóta 

• Tafarlaus aðgangur þegar þú 
þarft á honum að halda

• Tilbúin aðstaða, fullbúin 
húsgögnum og með háhraða 
WiFi-tengingu

• Til lengri eða skemmri tíma

• Skrifstofur og fundarherbergi 
af öllum stærðum

Hámarks sveigjanleiki

Þar sem óvissustig er enn 
ríkjandi gerum við þér kleift að 
leigja vinnusvæðið sem þú þarft 
á að halda, án þess að í því felist 
áhætta eða skuldbinding fyrir 
þig. Þannig getur þú lagað þig að 
aðstæðum þínum hverju sinni.

• Frá mánuði til mánaðar, eða til 
fleiri ára í senn  

• Engin stór útgjöld eða 
upphafskostnaður 

• Einkaskrifstofa eða heil hæð, 
fyrir einn einstakling eða fyrir 
allan starfsmannahópinn

• Stækka eða flytja á annan stað

• Minnka þegar samningurinn er 
endurnýjaður 

• Byrjaðu strax að vinna og 
borgaðu seinna
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Öruggt
vinnuumhverfi 

Við höfum gripið til eftirfarandi ráðstafana með hliðsjón af 
leiðbeiningum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um 
heilbrigði og öryggi á vinnustað. 
Við bjóðum upp á 3.500 staðsetningar sem tryggja þér 
öruggt vinnuumhverfi, uppfylla kröfur líðandi stundar og 
styðja við sjálfbæra og skemmtilega starfshætti í framtíðinni. 

Samskiptafjarlægð

Við beitum meginreglum um samskiptafjarlægð á 
vinnustaðnum. Til að tryggja örugga fjarlægð milli fólks 
alls staðar í byggingum okkar höfum við útbúið skýrar 
leiðbeiningar og merkingar um notkun opinna svæða, 
einkaskrifstofa og fundarherbergja.

Enn meira hreinlæti

Við fylgjum ströngustu hreinlætiskröfum með 
tíðum þrifum á snertiflötum, yfirborðum og 
vinnusvæðum í því skyni að uppfylla alþjóðlegar 
reglur um hollustuhætti og öryggi. 

Einkaskrifstofur hafa verið 
endurskipulagðar með færri skrifborðum 
og auknu gólfplássi til að tryggja öryggi.

Víxlröðun sæta í fundarherbergjum veitir 
meira rými, og reglur um réttsælis hreyfingu 
innan hvers rýmis hafa verið settar fram.

Við hvetjum einnig til samskiptafjarlægðar í 
opnum rýmum.

2 metra fjarlægð að lágmarki

Réttsælis 
hreyfing

Víxlröðun
sæta

Víxlröðun
sæta

2 metra fjarlægð að 
lágmarki

2 metra fjarlægð að 
lágmarki
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Undirbúningur vinnusvæðis 

Til að tryggja öryggi starfsfólks okkar og 
viðskiptavina höfum við komið fyrir merkingum á 
gólfum í því skyni að minna gesti okkar á örugga 
samskiptafjarlægð og reglur um fjarlægð milli stóla.

Merkingar á biðsvæðum

Við höfum komið fyrir merkingum sem 
sýna örugga fjarlægð þegar beðið er 
á svæðum á borð við móttöku, eldhús 
eða setustofur. 

Vegvísar

Vegvísar sem sýna réttar 
gönguleiðir með hliðsjón af öruggri 
samskiptafjarlægð eru til staðar í 
byggingum okkar. 

Merkingar um hvar óhætt 
er að standa

Við höfum komið fyrir merkingum í 
lyftum okkar sem sýna hvar óhætt er 
að standa. 

Bil milli sæta

Við höfum sett upp bil milli sæta á 
skrifstofum okkar, fundarherbergjum 
og sameiginlegum svæðum til að 
tryggja samskiptafjarlægð. 

Hreinlæti

Við höfum komið handspritti, 
sprittklútum og öðrum 
hreinlætisvörum fyrir víðs vegar um 
miðstöðvar okkar. 

Andlitsgrímur

Allir starfsmenn okkar og viðskiptavinir 
verða að bera andlitsgrímur á þeim 
svæðum þar sem slíkt er áskilið. 
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Öruggara vinnuumhverfi

Við höfum útbúið leiðbeiningar um hollustuhætti og 
öryggi á vinnusvæðum okkar sem komið hefur verið fyrir á 
áberandi stöðum í miðstöðvum okkar. 

Til að tryggja öryggi þitt og annarra og hægja á 
útbreiðslu COVID-19 biðjum við þig um að 
viðhalda 2 metra bili milli þín og annarra.

Við þökkum þér stuðninginn.

2 metrar

6,5 fet

HÖLDUM ÖRUGGRI FJARLÆGÐ 
Fylgjum reglum um fjarlægð milli fólks til að skapa öruggt vinnuumhverfi Saman stöðvum við 

COVID-19
Heilsa og velferð viðskiptavina okkar, starfsmanna og gesta  

er í algjörum forgangi hjá okkur.

Þvoið eða sótthreinsið hendur áður en ljósritunarvélar, prentarar,  
kaffivélar eða ísskápur er notaður.

Við þökkum stuðninginn.

Heilbrigði og vellíðan starfsfólks okkar, viðskiptavina 
og gesta er í algerum forgangi hjá okkur.
 
Ef þú hefur nýlega ferðast til svæða sem metin eru í mikilli áhættu eða 
telur að þú hafir komist í snertingu við COVID-19 með einhverjum öðrum 
hætti biðjum við þig að koma ekki í miðstöðina fyrr en þú hefur verið 
einkennalaus í 14 daga. Þetta er gert til að draga úr hættu og með velferð 
samferðafólks okkar í huga.  
 
Nánari upplýsingar um þau svæði sem teljast vera í mikilli áhættu 
og almennar upplýsingar um Covid-19 má finna á vefsíðu Alþjóða 
heilbrigðismálastofnunarinnar: 
 
www.who.int 
 
Ef þú ert með hita eða flensulík einkenni skaltu strax leita læknis, fara heim 
og ekki koma til baka til vinnu/í miðstöðina fyrr en læknir metur það óhætt.
 
Við þökkum þér stuðninginn. 

COVID-19 
(Corona-veira)

Við þökkum stuðninginn.

Öruggir fundir
Heilsa og velferð viðskiptavina okkar, starfsmanna og gesta er í algjörum 

forgangi hjá okkur. Vinsamlegast fylgið þessum leiðbeiningum.

Farið að reglum um fjarlægð með því 
að sitja eða standa í minnst 2 metra 
fjarlægð frá næsta manni

Gangið inn og út úr herbergjum 
réttsælis til að forðast snertingu

Notið þurrku þegar áhöld fyrir kaffi og 
te eru notuð til að forðast snertingu

Ef veitingaþjónusta er á fundi skal 
viðhalda fjarlægð þegar matur er 
reiddur fram

Dreift o
g 2 metrar
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Aðlögun að 
nýrri framtíð

Dreift vinnuafl verður sífellt algengara nú þegar fyrirtæki draga 
úr áhættu eins og unnt er og njóta góðs af kostum fjarvinnu. Þú 
getur stuðlað að góðri dreifingu og sveigjanleika hjá starfsfólki 
þínu með því að nýta þér lausnir okkar.

Tryggðu teymunum þínum öruggt rými 

Þú gætir þurft á meira rými að halda 
meðan samskiptafjarlægðir gilda. 

• Leigðu svæði í nágrenninu til 
skamms tíma eða skipuleggðu minni 
svæðisbundnar miðstöðvar fyrir ólík 
verkefni 

• Fáðu meira skrifstofurými í sömu 
miðstöð, eða á öðrum starfsstöðvum

• Þú getur valið úr margskonar 
skipulagi fyrir skrifstofuna

Stuðlað að faglegri fjarvinnu

Veittu starfsfólki þínu aðgang að neti 
faglegra vinnusvæða fyrir fjarvinnu um 
allan heim.   

• Gerðu starfsfólki þínu kleift að vinna 
nær heimili sínu án þess að það komi 
niður á afköstum 

• Þétt net staðsetninga í miðborgum og 
úthverfum  

• Aðild tryggir þér aðgang sem greitt er 
fyrir eftir notkun

• Lausnir til skamms tíma eða 
langtímaáætlanir fyrir fyrirtæki

Stuðlað að faglegri vinnu að heiman

Skapaðu trausta áætlun með 
fjölbreyttri þjónustu til að styðja við 
starfsmenn sem vinna að heiman.  

• Heimilisfang fyrir fyrirtæki sem beinir 
póstinum á réttan stað

• Staðbundin símanúmer með 
símsvörunarþjónustu

• Notkun á vinnusvæði þegar á þarf að 
halda
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Nýttu þér stuðning okkar stórkostlega teymis, 
sem telur yfir 15.000 manns

Alþjóðlegt teymi okkar, sem meðal annars 
tekur til verktaka í ræstingum, samfélagsstjóra, 
viðhaldsstjóra, umsjónarmanna þjónustuvers 
fyrir reikningsumsjón, starfsfólks í móttöku, og 
tæknimanna, leggur sig fram um að tryggja að 
vinnan þín gangi sem best.



AFRÍKA  

ASÍA OG KYRRAHAFIÐ

EVRÓPA 

SUÐUR-AMERÍKA

NORÐUR-AMERÍKA  

BRETLAND

+27 21 300 4350

+91 22 6786 9165

+492 113 8789809

+52 55 9171 1111

+1 888-673-7850

0800 756 2911

Hafðu samband og fáðu  
að sjá hvernig við getum aðstoðað þig

Reyndir ráðgjafar eru til staðar allan sólarhringinn til að tryggja  
að þú komist fljótt aftur til starfa með hagkvæmum hætti.

iwgplc.com


