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Jūsu uzņēmuma atbalstīšana un 
izaugsme — tagad un turpmāk

IWG cītīgi strādā, lai pēc iespējas samazinātu traucējumus 
un šajā sarežģītajā laikā nodrošinātu jūsu uzņēmumam 
iespēju nepārtraukti darboties. Šis dokuments ir izveidots 
ar nolūku sniegt ieskatus pasākumos, ko mēs veicam, lai 
novērstu pašreizējās krīzes izraisītās sekas. 

MĒS PIEDĀVĀJAM DROŠU
DARBA VIDI

Mēs nodrošinām atbalstu, kas 
nepieciešams, lai darba vide 
būtu drošāka, ilgtspējīgāka un 
patīkamāka.

MĒS PALĪDZAM JUMS 
PIELĀGOTIES JAUNAJĀM 
IESPĒJĀM NĀKOTNĒ 

Mēs palīdzam samazināt riskus, 
nodrošinot attāldarba iespējas 
globālā mērogā. 

MĒS GĀDĀJAM, LAI JŪS VARĒTU 
ĀTRI ATSĀKT DARBU

Mēs piedāvājam elastīgus 
darba telpu risinājumus, ko 
var ātri pielāgot atbilstoši jūsu 
vajadzībām.
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Mēs gādājam, lai jūs  
varētu ātri atsākt darbu

Mēs varam palīdzēt jums atsākt darbu, cik ātri un 
rentabli vien iespējams. Izvēlieties uzņēmuma 
pašreizējām vajadzībām piemērotu darba telpas 
risinājumu un pielāgojiet to vēlāk, kad tirgus 
apstākļi kļūs paredzamāki.

Profesionāls mājas birojs

Parūpējieties par profesionālu 
atbalstu, ko jūsu darbinieki 
saņems, strādājot mājās: mēs 
piedāvājam vairākus virtuālus 
pakalpojumus ar apmaksu pa 
mēnešiem. 

• Uzņēmuma adrese 
korespondences pārsūtīšanai

•Vietējais tālruņa numurs un 
tālruņa atbildēšanas 
pakalpojums

•Centra papildu darba telpu 
izmantošana nepieciešamības 
gadījumā

•Darba telpas sagatavošana 
darbam 24 stundu laikā

Pielāgojama darba telpa

Ja birojam ir ierobežota piekļuve 
vai ir nepieciešamas telpas 
attālajam darbaspēkam, mēs 
varam nodrošināt telpas jums 
vēlamajā laikā un vietā.

• Alternatīva darba telpa, ko 
var izmantot, ja būvniecība 
kavējas 

• Tūlītējā piekļuve jebkurā 
nepieciešamajā vietā

•Lietošanai gatava un pilnīgi 
mēbelēta darba telpa ar 
piekļuvi biznesa klases Wi-Fi 
tīklam

•Īstermiņa un ilgtermiņa līgumi

•Dažādu lielumu biroji un 
apspriežu telpas

Maksimālas pielāgošanas iespējas

Nākotne ir nenoteikta, tāpēc mēs 
bez saistībām vai riska varam 
piedāvāt darba telpas, kas jums ir 
nepieciešamas šodien un ko varat 
pielāgot turpmāk.

• Elastīgs termiņš — mēneša īre vai 
līgums uz vairākiem gadiem 

• Bez kapitālieguldījumiem vai 
avansa maksām 

• Dažādu veidu telpas — no privāta 
biroja līdz visam stāvam, vienai 
personai vai lielai komandai

• Darba telpu platības 
palielināšana vai atrašanās vietas 
maiņa

• Darba telpu platības 
samazināšana pēc līguma 
atjaunošanas

• Iespēja sākt darbu uzreiz un 
apmaksāt vēlāk
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Mēs piedāvājam drošu
darba vidi

Ievērojot PVO norādījumus par veselību un drošību 
darbvietās, esam veikuši tālāk norādītos pasākumus. 
Piedāvājam 3500 centru ar drošiem darba apstākļiem, 
kas atbilst mūsdienu prasībām un veido ilgtspējīgu un 
patīkamāku darba vidi. 

Fiziskā distancēšanās

Esam ieviesuši fi ziskās distancēšanās principus un 
aicinām ievērot tos darbvietās. Gādājot par drošu 
distancēšanos visās ēkās, esam nodrošinājuši skaidrus 
norādījumus un zīmes par atvērto telpu, privātu biroju un 
apspriežu telpu lietošanu.

Labāka higiēna

Mēs, ievērojot globālos veselības un drošības 
noteikumus, regulāri tīrām darba telpas, virsmas 
un vietas, kam bieži pieskaras, lai nodrošinātu 
atbilstību stingrākajiem higiēnas standartiem. 

Privāti biroji ir pārkārtoti: gādājot par 
drošu pārvietošanos, birojos ir mazāk 
rakstāmgaldu un mazāk maršrutu, kur brīvi 
pārvietoties.

Apspriežu telpās sēdvietas ir izvietotas 
zigzagveidā, lai būtu vairāk brīvas vietas 
starp sēdvietām, un telpās ir jāpārvietojas 
pulksteņrādītāja kustības virzienā.

Atklātajās telpās aicinām ievērot fi ziskās 
distancēšanās attālumu.

Vismaz 2 metru buferzona

Sēdvietu 
izvietošana
zigzagveidāSēdvietu 

izvietošana
zigzagveidā

Vismaz 2 metru 
buferzona

Vismaz 2 metru 
buferzona

Pārvietošanās 
pulksteņrādītāja kustības 

virzienā
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Darba telpu sagatavošana 

Rūpējoties par darbinieku un klientu drošību, 
mēs izmantojam grīdas līmlentes un uzlīmes, lai 
atgādinātu apmeklētājiem par fi ziskās distancēšanās 
attālumu un distancētām sēdvietām.

Gaidīšanas vietu apzīmējumi

Esam ierīkojuši apzīmējumus, lai 
būtu ērti ievērot attālumu, gaidot vai 
atrodoties dažādās telpās, piemēram, 
reģistratūrā, virtuvē vai atpūtas telpā. 

Pārvietošanās apzīmējumi

Esam ierīkojuši pārvietošanās 
apzīmējumus, lai norādītu maršrutu, kā 
būtu jāpārvietojas ēkās, lai izvairītos 
no saskares ar citiem cilvēkiem. 

Attāluma ievērošanas apzīmējumi

Esam ierīkojuši attāluma ievērošanas 
apzīmējumus liftos, lai norādītu 
vietas, kur būtu jāstāv. 

Distancētas sēdvietas

Esam iekārtojuši distancētas sēdvietas, 
lai birojos, apspriežu telpās un 
koplietošanas zonās tiktu ievērota 
fi ziskās distancēšanās prasība. 

Dezinfekcija

Visos mūsu centros ir pieejami roku 
dezinfekcijas līdzekļi un dezinfekcijas 
salvetes uz spirta bāzes, ko varat lietot.

Maskas

Nepieciešamības gadījumos 
darbiniekiem un klientiem tiks lūgts 
valkāt maskas. 
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Drošāku darba apstākļu veicināšana

Esam izstrādājuši veselības un drošības 
vadlīnijas, kas jāievēro darba telpās. Šīs 
vadlīnijas ir publiski pieejamas galvenajās 
telpās visos centros. 

Gādājot par drošību un palēninot Covid-19 izplatību, 
aicinām ievērot 2 metru jeb 6,5 pēdu attālumu no 

apkārtējiem cilvēkiem.

Pateicamies par atbalstu!

2 metri

6,5 pēdas

LŪDZAM IEVĒROT ATTĀLUMU 
Strādājiet droši un ievērojiet fiziskās distancēšanās prasību. Palīdziet apturēt 

Covid-19 izplatīšanos
Mūsu galvenā prioritāte ir mūsu klientu, darbinieku un viesu 

veselība un labbūtība.

Lūdzam obligāti mazgāt vai dezinficēt rokas pirms fotokopēšanas aparātu, 
printeru, kafijas automātu vai ledusskapja lietošanas.

Pateicamies par palīdzību.

Mūsu darbinieku, klientu un viesu veselība 
ir mūsu galvenā prioritāte.
 
Mūsu mērķis ir samazināt risku un gādāt par cilvēkiem apkārt, tāpēc, ja 
nesen atgriezāties no kādas augsta riska teritorijas vai uzskatāt, ka bijāt 
saskarē ar Covid-19 inficētu personu, aicinām jūs neapmeklēt centra telpas, 
līdz paies 14  dienu karantīna un jums neradīsies vīrusa 
simptomi.
 
Plašāku informāciju par augsta riska teritorijām vai vispārīgu informāciju 
par Covid-19 skatiet Pasaules Veselības organizācijas vietnē:
 
www.who.int 
 
Ja jums ir drudzis vai gripai līdzīgi simptomi, nekavējoties sazinieties ar 
ārstu, dodieties mājās un atgriezieties uz darbu/centra telpām tikai tad, kad 
to būs atļāvis medicīnas speciālists.
 
Pateicamies par atbalstu.  

COVID-19 
(koronavīruss)

Pateicamies par palīdzību.

Veselīgas un  
drošas sapulces

Mūsu galvenā prioritāte ir mūsu klientu, darbinieku un viesu 
veselība un labbūtība. Lūdzam ievērot tālāk sniegtos norādījumus.

Sēdus vai stāvus ievērojiet 2 metru 
fiziskās distancēšanās attālumu.

Ienākot telpā vai izejot no tās, 
ievērojiet pulksteņrādītāja kustības 
virzienu, lai izvairītos no saskares.

Rīkojoties ar kafijas/tējas 
piederumiem, izmantojiet salveti, lai 
izvairītos no tiešas saskares.

Ja sapulce paredz ēdināšanu, ēdiena 
pasniegšanas laikā ievērojiet fiziskās 
distancēšanās attālumu.

Izvietojums zigzagveidā 

un 2 metru attālumā
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Mēs palīdzam jums pielāgoties 
jaunajām iespējām nākotnē 

Darbaspēka sadalīšana kļūs par jauno riska 
samazināšanas praksi uzņēmumu attāldarbā. Mūsu 
darba telpu risinājumu portfelis ļauj ērti un elastīgi 
kombinēt un pielāgot darbinieku darba vietas.

Vairāk vietas darbiniekiem 

Kamēr fiziskās distancēšanās prasība ir 
spēkā, jums var būt nepieciešams vairāk 
vietas telpās. 

• Izmantojiet telpu tuvumā esošā 
centrā īstermiņā vai arī izveidojiet 
daudzfunkcionālus reģionālus birojus. 

• Izmantojiet vairāk biroja telpu tajā 
pašā vai citā centrā.

• Izvēlieties kādu no vairākiem 
biroja izkārtojumiem.

Profesionāls veids, kā veikt attāldarbu

Radiet darbiniekiem iespēju izmantot 
mūsu profesionālo darba telpu tīklu, lai 
veicinātu attāldarbu globālā mērogā.   

• Iespēja produktīvi strādāt tuvu mājai 

• Centru tīkls gan pilsētas centrā, gan 
piepilsētas zonās 

• Biedra statusa programmas, lai 
izmantotu un apmaksātu telpas tikai 
tad, kad tās ir nepieciešamas

• Īstermiņa risinājumi vai ilgtermiņa 
uzņēmumu programmas

Profesionāls veids, kā strādāt mājās

Izveidojiet programmu ar vairākiem 
profesionāliem pakalpojumiem, lai 
atbalstītu darbiniekus, kas strādā mājās.  

• Uzņēmuma adrese korespondences 
pārsūtīšanai

•Vietējais tālruņa numurs un tālruņa 
atbildēšanas pakalpojums

•Centra papildu darba telpu 
izmantošana nepieciešamības 
gadījumā
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Atbalsts no mūsu lieliskās komandas,  
ko veido 15 000 profesionāļu

Īpašā globālā komanda, ko veido tīrīšanas 
speciālisti, kopienu vadītāji, apkopes 
vadītāji, konta palīdzības koordinatori, 
profesionāli reģistratūras darbinieki, IT 
speciālisti un citi speciālisti, gādā, lai jūsu 
darba diena būtu lieliska.



ĀFRIKA  

ĀZIJAS UN KLUSĀ OKEĀNA VALSTIS

EIROPA 

LATĪŅAMERIKAS VALSTIS

ZIEMEĻAMERIKAS VALSTIS

LIELBRITĀNIJA 

+27 21 300 4350

+91 22 6786 9165

+492 113 8789809

+52 55 9171 1111

+1 888 673 7850

0800 756 2911

Sazinieties ar mums un  
noskaidrojiet, kā mēs varam palīdzēt

Pieredzējušie konsultanti jebkurā diennakts laikā ar prieku 
palīdzēs jums strādāt ātri, rentabli un produktīvi.

iwgplc.com


