IWG ДЕНСАУЛЫҚ
ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК
НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ

Бизнесіңізге қазір қолдау көрсетеді
және жарқын болашақ кепілі
IWG компаниясында осындай қиын уақытта
бизнестеріңізді басқара бере алуыңыз үшін кедергіні
азайтуға бар күшімізді салудамыз. Қазіргі дағдарысқа
жауап ретінде қолданылатын шараларды түсіндіру
үшін осы құжатты жасадық.

СІЗДІҢ ЖҰМЫСҚА
ЖЫЛДАМ ОРАЛУЫҢЫЗДЫ
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Қажеттіліктеріңізге сай
жобаланған тиімді жұмыс
орны шешімдерімен жылдам
қозғалу ептілігі.

ҚАУІПСІЗ ЖҰМЫС ОРНЫН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Қауіпсіз, тұрақты және
бақытты жұмыс жасау жолына
қолдау көрсету.

СІЗДІҢ ЖАҢА БОЛАШАҚҚА
БЕЙІМДЕЛУІҢІЗГЕ
КӨМЕКТЕСУ
Жаһандық масштабта
қашықтан жұмыс істеуге
мүмкіндік беру арқылы қауіпті
азайту мүмкіндігі.
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Сіздің жұмысқа жылдам
оралуыңызды қамтамасыз ету
Біз жұмысыңызға барынша жылдам әрі тиімді оралуға
көмектесеміз. Бүгінгі күн қажеттіліктеріне сай әрі
шарттары болжамдырақ болған сәтте өзгертуге
болатын жұмыс орны шешімін жасадық.

Жауапты жұмысы орны

Жоғары икемділік

Кәсіби үйдегі кеңсе

Кеңсеге қатынас шектеулі
болса немесе қашықтағы
жұмыс күшін орналастыру
керек болса, сізге қажетті
орынды қажетті орында және
уақытта қамтамасыз етеміз.

Болашақ белгісіз
болғандықтан, біз сізге
бүгін күні қажет орынды
ешбір міндеттемесіз немесе
тәуекелсіз бере аламыз,
яғни қажеттіліктеріңізге сай
бейімдей аласыз.

Үйден жұмыс істейтін
топтарға бір айға қолжетімді
виртуалды қызметтер
ауқымымен кәсіби қолдау
көрсету.

• Кез келген ықтимал мерзім:
бір айдан бірнеше жылға
дейін

• Автоматты түрде жауап
беруші бар
жергілікті телефон нөмірлері

• Құрылыс кешіктірулерін
жеңу
• Қажет болған орында жедел
қатынасу
• Пайдалануға дайын,
толықтай жабдықталған,
бизнес деңгейіндегі WiFi
• Қысқа немесе ұзақ мерзімді
• Кез келген өлшемді
кеңселер мен жиналыс орны

• Күрделі қаржы жұмсалымы
немесе алдын ала шығындар
жоқ
• Жеке кеңседен толық қабатқа
дейін, бір тұлғаға немесе
толық топқа арналған

• Поштаны қайта бағыттайтын
ресми мекенжай

• Жергілікті жұмыс орнын
қажетті орында пайдалану
• 24 сағат ішінде орнату

• Ұлғайту немесе басқа орынға
көшіру
• Келісімшартты ұзартқаннан
кейін қысқарту
• Қазір жұмыс істеуді бастау
және кейінірек төлеу
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Қауіпсіз жұмыс
орнын қамтамасыз ету
ДДСҰ таза және қауіпсіз жұмыс орны нұсқаулықтары
негізінде мына шараларды қолдандық.
3500 орындық желіміз арқылы бүгінгі күн
талаптарына сай қауіпсіз жұмыс ортасын
қамтамасыз етеміз әрі болашақта тұрақты және
бақытты жұмыс істеу жолына қолдау көрсетеміз.
Арақашықтықты сақтау

Жақсартылған гигиена

Арақашықтықты сақтау қағидаларын
қабылдап, оларды жұмыс орнына қолдандық.
Ғимараттарымызда қауіпсіз арақашықтықты
қамтамасыз ету үшін ашық орындарды, жеке
кеңселерді және жиналыс бөлмелерін пайдалану
жолы қамтылған жарнамалық тақта мен анық
ақпаратты қамтамасыз еттік.

Жаһандық денсаулық және қауіпсіздік
ережелеріне сай болу үшін байланыс нүктесін,
бетті және жұмыс орнын жиі тазалау арқылы
гигиенаның ең жоғары стандарттарына сай
жұмыс істейміз.

Кемінде 2 метрлік санитарлық аймақ

Сатылы
отырғызу
Сатылы
отырғызу

Кемінде 2 метрлік
санитарлық аймақ

Кемінде 2 метрлік
санитарлық аймақ

Сағат тілімен
қозғалу

Қауіпсіз қозғалуға мүмкіндік беру үшін
жеке кеңселер аз үстелдермен және бос
орынмен қайта реттелді.

Жиналыс бөлмелерінде көбірек орын
беретін сатылы отырғызу және бөлмеде
сағат тілімен қозғалу протоколы бар.

Сонымен қатар ашық орындарда
арақашықтықты сақтауға шақырамыз.
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Біздің жұмыс орнын дайындау
Біздің қызметкерлер мен тұтынушылар қауіпсіздігі үшін,
келушілерге арақашықтықты сақтау және аралықпен
отырғызу нұсқаулықтарын еске салу үшін қабат
таспалары мен жапсырмаларды пайдаланамыз.

Күту индикаторлары

Жол индикаторлары

Қабылдау орындары, асүйлер
немесе залдар сияқты аймақтарда
күткен кезде арақашықтықты
сақтау үшін индикаторлар қойдық.

Адамдарды бір-біріне соқтығыспай,
біздің ғимараттар арқылы өткізетін
жаяу өткелдер жасау үшін жол
индикаторларын қойдық.

Арақашықтық индикаторлары

Аралықпен отырғызу

Адамдар тұруы керек орынды
көрсету үшін лифттерімізге
арақашықтық индикаторларын
қойдық.

Кеңселерде, жиналыс бөлмелерінде
және қоғамдық орындарда
физикалық қашықтықты сақтау
үшін аралықпен отырғызу тәсілін
енгіздік.

Санитарлық тазалау
Біздің орталықтарда қолжетімді
спирт негізіндегі қол
зарарсыздандыру құралдары мен
санитарлық сүрткіштер сияқты
санитарлық тазалау материалдарын
жасадық.

Маскалар
Біздің қызметкерлер мен
тұтынушылар міндетті орында
маска тағу қажет.
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Қауіпсіз жұмыс істеуге қолдау көрсету
Біздің орталықтардың стратегиялық орындарында
анық көрінетін жұмыс орындарымызға арналған
денсаулық және қауіпсіздік нұсқаулықтарын жасадық.

ҚАШЫҚТЫҚТЫ САҚТАҢЫЗ
Қауіпсіз жұмыс істеңіз және физикалық қашықтықты сақтаңыз

2 метр

COVID-19 жұқпасының
таралуын тоқтатуға
көмектесіңіз
Біздің басты міндетіміз — тұтынушылар, қызметкерлер мен
қонақтардың денсаулығы мен әл-ауқаты.

6,5 фут

Жеке қауіпсіздігіңізді сақтау үшін және COVID-19
таралуын баяулату үшін өзіңіз бен басқа адамдар
арасында 2 метр/6,5 фут қашықтықты сақтауды
сұраймыз.
Қолдауыңызға рахмет.

COVID-19
(Коронавирус)

Біздің қызметкерлердің, клиенттердің және
қонақтардың денсаулығы мен әл-ауқаты — бірінші
кезектегі міндет.
Қауіпті азайтуға және басқаларды ескеруге көмектесу үшін, егер
жуырда қауіптілігі жоғары аймаққа барған болсаңыз немесе белгілі
бір жолмен COVID-19 инфекциясының әсері болды деп ойласаңыз,
14 күн бойы симптом белгілері байқалмайынша орталық ортасына
кірмеуіңізді сұраймыз.
Қауіптілігі жоғары аймақтар немесе Covid-19 туралы жалпы ақпарат
алу үшін Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау Ұйымының веб-сайтына
кіріңіз:

www.who.int
Фотокөшірмелеу құрылғыларын, принтерлерді, кофе машиналарын
немесе тоңазытқышты қолданар алдында қолыңызды жуып, тазалаңыз.

Қолдауыңызға рахмет

Сізде безгекке немесе тұмауға ұқсас белгілер байқалса, бірден
медициналық көмекке жүгініңіз, үйге барып, медициналық маман
кеңес бергеннен кейін ғана жұмысқа/орталық ортасына оралыңыз.
Қолдауыңызға рахмет.

Пайдалы және қауіпсіз
жиналыстар
Біздің басты міндетіміз — тұтынушылар, қызметкерлер мен
қонақтардың денсаулығы мен әл-ауқаты. Осы нұсқаулықтарды орындаңыз.
Бір-біріңізден кемінде 2 метр отыру
немесе тұру арқылы физикалық
қашықтықты сақтаңыз
Байланыстың алдын алу үшін
бөлмеге сағат тілімен кіріп-шығыңыз
Тікелей байланыстың алдын алу
үшін кофе/шай керек-жарақтарын
пайдаланған кезде майлықты
пайдаланыңыз

лы

Саты

және

тр

2 ме

Жиналысыңызда тамақтану
қамтылса, тамақ беру кезінде
физикалық қашықтықты сақтаңыз

Қолдауыңызға рахмет
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Сіздің жаңа болашаққа
бейімделуіңізге көмектесу
Үлестірілген жұмыс күші жаңа қалыпты жағдайға айналады,
себебі бизнестер қауіпті азайтып, қашықтан жұмыс істеу
пайдасын табады. Біздің жұмыс орны шешімдерінің портфелі
арқылы жұмыс күшін өзгертіңіз және үлестіріңіз.
Топтарды аралықпен отырғызу
Адамдарды арақашықтықты сақтай
отырып орналастыру үшін көбірек
орын керек болуы мүмкін.
• Жақын орында қысқа мерзімге
орын алу немесе әртүрлі
функциялар үшін аймақтық хабтар
жасау
• Бір орталықтан немесе басқа
орындардан көбірек кеңсе орнын
алу
• Кеңсе орналасуларының кең
таңдауынан таңдау

Кәсіби қашықтан жұмыс істеуге
мүмкіндік беру

Кәсіби үйден жұмыс істеуге
мүмкіндік беру

Жаһандық масштабта қашықтан
жұмыс істеуге мүмкіндік беру үшін
біздің кәсіби жұмыс орны желісіне
қатынасты қамтамасыз етіңіз.

Үй жұмысшыларына қолдау көрсету
үшін кәсіби қызметтердің кең
ауқымы бар сенімді бағдарламаны
жасаңыз.

• Адамдарға үйлеріне жақын жұмыс
істеуге әрі өнімді болып қалуға
мүмкіндік беру

• Поштаны қайта бағыттайтын ресми
мекенжай

• Қала орталықтарындағы және
қала маңындағы аймақтардағы
орындар желісі
• Пайдаланған кезде төлеп
қатынасуға мүмкіндік беретін
мүшелік жоспарлары

• Автоматты түрде жауап беруші бар
жергілікті телефон нөмірлері
• Жергілікті жұмыс орнын қажетті
орында пайдалану

• Қысқа мерзімді шешімдер немесе
ұзақ мерзімді корпоративтік
бағдарламалар
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15000 адамдық тамаша
тобымыздың қолдауы
Біздің арнайы жаһандық тазалау жөніндегі мердігерлер,
қауымдастық менеджерлері, техникалық қызмет көрсету
жөніндегі менеджерлер, тіркелгі бойынша тұтынушыларға
қолдау көрсету жөніндегі үйлестірушілер, кәсіби тіркеушілер,
АТ жөніндегі инженерлер тобы және т.б. сіз тамаша жұмыс
күнін өткізу үшін осында болады.
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Бізге хабарласыңыз және қалай
көмектесе алатынымызды біліңіз
Біздің тәжірибелі кеңесшілер жылдам, тиімді әрі өнімді
жұмыс істеуге көмектесу үшін 24/7 бойы осында болады.

АФРИКА

+27 21 300 4350

АТМА

+91 22 6786 9165

ЕУРОПА

+492 113 8789809

ЛА

+52 55 9171 1111

СА

+1 888-673-7850

ҰБ

0800 756 2911

iwgplc.com

