PEDOMAN
KESEHATAN DAN
KESELAMATAN IWG

Mendukung bisnis Anda sekarang
dan untuk masa depan yang lebih cerah
Di IWG, kami berupaya keras untuk
meminimalkan gangguan agar Anda dapat terus
mengelola bisnis selama masa sulit ini. Dokumen
ini kami buat untuk menjelaskan langkahlangkah yang kami ambil untuk menanggapi
krisis yang sekarang terjadi.

MEMASTIKAN ANDA KEMBALI
BEKERJA DENGAN CEPAT

MEMBERIKAN LINGKUNGAN
KERJA YANG AMAN

Solusi ruang kerja ﬂeksibel yang
dirancang sesuai kebutuhan
memastikan Anda bekerja
dengan gesit.

Dukungan yang memungkinkan
Anda bekerja dengan cara yang
aman, lebih berkesinambungan,
dan lebih menyenangkan.

MEMBANTU ANDA
BERADAPTASI UNTUK MASA
DEPAN YANG BARU
Kemampuan untuk mengurangi
risiko dengan mewujudkan kerja
jarak jauh di seluruh dunia.
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Memastikan Anda kembali
bekerja dengan cepat
Kami siap membantu Anda kembali bekerja
dengan cepat dan hemat. Dapatkan
solusi ruang kerja yang dirancang sesuai
kebutuhan Anda sekarang, yang bisa
diubah saat kondisi kembali normal.

Ruang kerja responsif

Fleksibilitas tinggi

Kantor rumah profesional

Jika kantor Anda memiliki
akses terbatas atau Anda perlu
mengakomodasi tenaga kerja
yang bekerja jarak jauh, kami
dapat menyediakan ruang untuk
itu kapan pun dan di mana pun
dibutuhkan.

Masa depan sulit diprediksi,
karenanya kami menyediakan
ruang yang Anda butuhkan saat
ini tanpa komitmen dan minim
risiko sehingga Anda dapat
beradaptasi seiring dengan
perubahan yang terjadi.

Memberikan dukungan
profesional bagi tim Anda
untuk bekerja dari rumah lewat
berbagai layanan virtual yang
disediakan per bulan.

• Atasi waktu tunggu akibat
konstruksi

• Jangka waktu bisa mulai dari per
bulan hingga bertahun-tahun

• Akses langsung, di mana pun
Anda butuhkan

• Tanpa pengeluaran modal atau
pembayaran di muka

• Siap pakai, berperabot lengkap
dengan WiFi kelas bisnis

• Mulai dari kantor pribadi hingga
seluruh lantai, untuk satu orang
atau satu tim

• Jangka pendek atau jangka
panjang
• Kantor dan ruang rapat segala
ukuran

• Alamat bisnis untuk
mengalihkan tujuan
pengiriman surat
• Nomor telepon lokal dengan
layanan penerimaan telepon
• Penggunaan ruang kerja
setempat kapan pun
dibutuhkan
• Penyiapan dalam 24 jam

• Perbesar ruang atau pindah ke
lokasi lain
• Perkecil ruang pada saat
pembaruan kontrak
• Mulai bekerja sekarang dan
bayar nanti
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Memberikan lingkungan
kerja yang aman
Kami telah mengambil langkah-langkah berikut berdasarkan
pedoman WHO terkait ruang kerja yang sehat dan aman.
Kami menyediakan lingkungan kerja yang aman di seluruh
jaringan kami yang terdiri atas 3.500 lokasi yang sesuai dengan
persyaratan terkini dan mendukung cara kerja yang lebih
berkesinambungan serta lebih menyenangkan di masa depan.
Pembatasan interaksi ﬁsik

Kebersihan ditingkatkan

Kami menerapkan prinsip pembatasan interaksi fisik di
ruang kerja. Untuk memastikan pembatasan yang aman
di seluruh gedung, kami memberikan informasi serta
tanda yang jelas terkait penggunaan ruang terbuka,
kantor pribadi, dan ruang rapat.

Kami mengupayakan standar kebersihan tertinggi
untuk permukaan yang sering disentuh serta
memastikan kebersihan ruang kerja memenuhi
standar kesehatan dan keselamatan yang berlaku
secara global.

Batas jarak minimal 2 meter

Posisi tempat
duduk
zig-zag

Posisi tempat
duduk
zig-zag

Batas jarak minimal
2 meter

Batas jarak minimal
2 meter

Mobilitas searah
jarum jam

Kantor pribadi dikonfigurasikan ulang
dengan meja yang lebih sedikit dan ruang
untuk bergerak bebas guna mewujudkan
mobilitas yang aman.

Ruang rapat dilengkapi tempat duduk dalam
posisi zig-zag agar terdapat ruang gerak yang
lebih luas serta protokol mobilitas searah
jarum jam di dalam ruangan.

Kami juga mendorong pembatasan interaksi
fisik di ruang terbuka.
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Menyiapkan ruang kerja kami
Demi keselamatan staf dan pelanggan, kami menggunakan
lakban dan stiker untuk lantai guna mengingatkan
pengunjung tentang pembatasan interaksi fisik dan
pedoman terkait pemberian jarak antartempat duduk.

Indikator untuk menunggu

Indikator jalur

Kami memasang indikator agar
pembatasan dipatuhi saat menunggu
di area seperti resepsionis, dapur,
atau lounge.

Kami memasang indikator jalur terkait
jalan yang dapat dilalui orang-orang
di dalam gedung untuk meminimalisir
kontak tak disengaja antara satu sama
lain.

Indikator jarak

Jarak antartempat duduk

Kami memasang indikator jarak di
lift untuk menunjukkan posisi berdiri
pengguna.

Kami menerapkan jarak antartempat
duduk guna mewujudkan pembatasan
interaksi fisik di kantor, ruang rapat,
dan area bersama.

Sanitasi

Masker

Kami membuat bahan untuk sanitasi
seperti penyanitasi tangan berbahan
dasar alkohol dan tisu basah yang
tersedia di seluruh pusat kami.

Jika diwajibkan, karyawan dan
pelanggan kami akan diminta untuk
memakai masker.

5

Mendukung kerja yang lebih aman
Kami membuat pedoman kesehatan dan
keselamatan untuk ruang kerja yang terlihat
jelas di berbagai lokasi strategis di pusat kami.

JAGA JARAK
Kerja dengan aman dan patuhi pembatasan interaksi fisik

Bantu putus rantai
persebaran COVID-19
Kesehatan dan kesejahteraan pelanggan, karyawan, serta tamu
adalah prioritas utama kami.

2 meter

COVID-19
(Coronavirus)

Kesehatan dan kesejahteraan karyawan,
klien, dan tamu kami adalah prioritas utama.
Demi menekan risiko dan menjaga keselamatan orang lain, jika Anda
baru-baru ini bepergian ke area berisiko tinggi atau merasa telah terpapar
COVID-19 dengan cara lainnya, kami imbau agar Anda tidak datang ke pusat
hingga gejala mereda setelah 14 hari.

6,5 kaki

Untuk informasi selengkapnya mengenai area berisiko tinggi atau informasi
umum tentang COVID-19, Anda dapat mengunjungi situs web Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO):

Demi keselamatan Anda dan untuk membantu
mengurangi laju penyebaran COVID-19, kami minta
Anda untuk menjaga jarak sejauh 2 meter/6,5 kaki
dengan orang lain.
Terima kasih atas dukungan Anda.

www.who.int

Harap pastikan Anda mencuci atau membersihkan tangan sebelum menggunakan
mesin fotokopi, printer, mesin pembuat kopi, atau kulkas.

Terima kasih atas dukungan Anda

Jika mengalami demam atau gejala seperti flu, segera berobat, pulang, dan
kembali bekerja/ke pusat hanya setelah diperbolehkan oleh ahli medis.
Terima kasih atas dukungan Anda.

Rapat yang sehat
dan aman
Kesehatan dan kesejahteraan pelanggan, karyawan, serta tamu
adalah prioritas utama kami. Harap ikuti panduan berikut.
Terapkan pembatasan interaksi fisik
dengan menjaga jarak sekitar 2 meter
saat duduk atau berdiri
Masuk/keluar ruangan searah jarum
jam agar tidak bersentuhan
Harap tidak menyentuh langsung
perlengkapan minum kopi/teh,
gunakan tisu saat Anda ingin
memakainya.

zag

Zig-

&2
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Jika rapat Anda menggunakan layanan
katering, harap tetap menerapkan
pembatasan interaksi fisik saat
menyajikan makanan

Terima kasih atas dukungan Anda
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Membantu Anda beradaptasi
untuk masa depan yang baru
Penyebaran tenaga kerja akan menjadi semakin lazim seiring
meningkatnya jumlah bisnis yang menerapkan kerja jarak jauh
dengan risiko rendah. Wujudkan penyebaran tenaga kerja dengan
luwes menggunakan portofolio solusi ruang kerja kami.
Berikan keleluasaan bagi tim
Anda mungkin butuh ruang yang lebih
luas untuk mengakomodasi karyawan
selama pemberlakuan pembatasan
interaksi fisik.
• Manfaatkan ruang berjangka pendek
di lokasi terdekat atau bangun hub
regional untuk berbagai fungsi
• Manfaatkan lebih banyak ruang kantor
di pusat yang sama atau di lokasi lain
• Pilih dari ragam pilihan tata letak
kantor

Memungkinkan kerja jarak jauh secara
profesional

Memungkinkan kerja dari rumah
secara profesional

Dapatkan akses ke jaringan ruang kerja
profesional untuk kerja jarak jauh di
seluruh dunia.

Buat program yang efektif dengan
beragam layanan profesional untuk
mendukung karyawan Anda yang
bekerja dari rumah.

• Orang-orang bisa bekerja lebih dekat
dengan rumah dan tetap produktif
• Jaringan lokasi di pusat kota dan area
pinggiran kota
• Paket keanggotaan memungkinkan
pembayaran sesuai penggunaan
• Solusi berjangka pendek atau
program perusahaan berjangka lebih
panjang

• Alamat bisnis untuk mengalihkan
tujuan pengiriman surat
• Nomor telepon lokal dengan
layanan penerimaan telepon
• Penggunaan ruang kerja setempat
kapan pun dibutuhkan
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Dukungan dari tim hebat kami yang
berjumlah 15.000 orang
Tim global khusus kami yang terdiri dari kontraktor
jasa kebersihan, manajer komunitas, manajer
pemeliharaan, koordinator helpdesk pelanggan,
resepsionis profesional, teknisi TI, dan masih banyak
lagi siap memastikan Anda mendapat pengalaman
kerja yang menyenangkan.
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Hubungi kami dan ketahui bagaimana
kami bisa membantu Anda
Penasihat berpengalaman kami siaga 24 jam untuk membantu Anda
kembali bekerja dengan cepat, hemat, dan produktif.

+27 21 300 4350

AFRIKA

+91 22 6786 9165

APAC
EROPA

+492 113 8789809

LATAM

+52 55 9171 1111

NAM

+1 888-673-7850

BRITANIA RAYA

0800 756 2911

iwgplc.com

