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Vi støtter virksomheten din
på veien mot en lysere fremtid

Hos IWG står vi på for å minimere avbrudd, slik 
at du kan fortsette å lede virksomheten gjennom 
denne vanskelige tiden. Vi har utarbeidet dette 
dokumentet for å forklare tiltakene vi iverksetter 
for å håndtere den nåværende krisen. 

VI GIR DEG ET SIKKERT 
ARBEIDSMILJØ

Hos oss får du støtte for en 
sikrere, mer bærekraftig og 
tilfredsstillende måte å jobbe 
på.

VI HJELPER DEG MED Å 
TILPASSE BEDRIFTEN FOR 
FREMTIDEN 

Hos oss får du anledning til å 
redusere risiko ved å legge til 
rette for fjernarbeid globalt. 

VI SØRGER FOR AT DU
KOMMER RASKT I GANG IGJEN

Hos oss får du muligheten 
til å handle raskt og med 
full fl eksibilitet, med 
arbeidsplassløsninger som er 
utformet etter dine behov.
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Vi sikrer at du kommer 
raskt i gang ig jen

Vi er her for å hjelpe deg med å komme i gang 
igjen, så raskt og kostnadseffektivt som mulig. 
Opprett en arbeidsplassløsning som er utformet 
for dagens behov , som du kan endre etter hvert 
som situasjonen blir mer forutsigbar.

Profesjonelt hjemmekontor

Gi teamene profesjonell støtte 
når de arbeider hjemmefra, 
med et utvalg av virtuelle 
tjenester som er tilgjengelige 
på månedlig basis. 

• Forretningsadresse for 
videresending av post

• Lokale telefonnumre med 
telefonsvartjeneste

• Bruk av lokal arbeidsplass ved 
behov

• Oppsett i løpet av ett døgn

Fleksibel arbeidsplass

Hvis kontoret har begrenset 
tilgang eller du må legge til 
rette for fjernarbeid, kan vi gi 
deg plassen du trenger, uansett 
tid og sted.

• Unngå 
konstruksjonsforsinkelser 

• Umiddelbar tilgang når du 
trenger det

• Klart til bruk og fullt utstyrt 
med høyhastighets Wi-Fi

• Kortvarig eller langvarig bruk

• Kontorer og møtesteder i flere 
størrelser

Enestående fleksibilitet

Fremtiden er usikker. Men vi har 
plassen du trenger akkurat nå, 
uten forpliktelse eller risiko, slik 
at du kan tilpasse virksomheten 
etter hvert.

• Enhver avtaleperiode er mulig, 
fra månedlig til flere år 

• Ingen kapitalutgift eller 
kostnader på forhånd 

• Fra et privat kontor til en hel 
etasje, for én person eller hele 
teamet

• Oppskaler eller flytt til en 
annen lokasjon

• Nedskaler ved kontraktens 
utløp 

• Start å arbeide nå, og betal 
senere
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Vi gir deg et sikkert
arbeidsmiljø

Vi har iverksatt de følgende tiltakene basert på WHOs 
retningslinjer for helse og sikkerhet på arbeidsplasser. 
Vårt nettverk på 3500 lokasjoner tilbyr et sikkert 
arbeidsmiljø som innfrir dagens behov og støtter en mer 
bærekraftig og tilfredsstillende måte å arbeide på fremover. 

Fysisk avstand

Arbeidsplassene våre følger prinsippene for fysisk 
avstand. For å sørge for sikker avstand i alle bygningene 
våre har vi sørget for tydelig informasjon og skilting om 
bruken av åpne landskap, private kontorer og møterom.

Forbedret hygiene

Vi følger de høyeste hygienestandardene med 
hyppig rengjøring av berøringspunkter, overfl ater 
og arbeidsplasser, for å overholde globale regler 
for helse og sikkerhet.

Private kontorer har blitt omkonfi gurert 
med færre skrivebord og frittfl ytende 
landskap for trygg bevegelse.

Møterommene har spredte sitteplasser 
for å gi bedre plass, og en protokoll for 
enveisbevegelse med urviseren rundt 
rommet.

Vi oppfordrer også til fysisk avstand i åpne 
landskap.

Buff ersoner på minimum 2 meter

Spredte
sitteplasser

Spredte
sitteplasser

Buff ersoner på 
minimum 2 meter

Buff ersoner på 
minimum 2 meter

Bevegelse 
med urviseren
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Forberedelse av arbeidsplassen 

For ansatte og kunders sikkerhet bruker 
vi teip og klistremerker på gulvene for å 
minne besøkende på fysisk avstand og 
retningslinjer for spredte sitteplasser.

Indikatorer for venting

Indikatorer viser avstand for venting i 
områder som resepsjoner, kjøkken og 
sittegrupper. 

Baneindikatorer

Baneindikatorer leder personer 
gjennom bygningene våre uten 
utilsiktet kontakt med andre. 

Indikatorer for avstand

Indikatorer viser hvor folk bør stå i 
heisene for å holde avstand. 

Spredte sitteplasser

Spredte sitteplasser bidrar til fysisk 
avstand i kontorene, møterommene og 
fellesområdene våre. 

Hygiene

Hygieneprodukter som f.eks. 
alkoholbasert håndrens og 
våtservietter er tilgjengelig i 
sentrene våre. 

Masker

Der det er obligatorisk, skal ansatte
og kunder bruke maske. 
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Vi støtter sikrere arbeid

Retningslinjer for helse og sikkerhet på 
arbeidsplassene er klart fremvist på strategiske 
steder i sentrene våre. 

For din egen sikkerhet, og for å hindre spredningen 
av covid-19, ber vi deg om å holde en avstand 

på to meter mellom deg og andre mennesker på 
arbeidsplassen.

Takk for hjelpen.

2 meter

6,5 fot

HUSK Å HOLDE AVSTAND 
Hold deg trygg – hold avstand Hjelp oss med å stoppe 

spredningen av COVID-19
Helsen og velværet for våre kunder, 

ansatte og gjester er vår øverste prioritet.

Pass på at du vasker eller desinfiserer hendene dine før du bruker kopimaskiner, 
skrivere, kaffemaskiner eller kjøleskapet.

Takk for hjelpen

Helsen og velværet til våre ansatte, klienter og gjester 
har vår høyeste prioritet.
 
For å minimere risikoen, og av hensyn til andre, bør du, dersom du nylig har 
reist til et område med høy smittefare eller har vært utsatt for covid-19 på 
noen som helst måte, ikke besøke senteret før du har vært symptomfri i  
14 dager. 
 
For mer informasjon om hvilke områder som har høy smittefare, 
eller generell informasjon om covid-19, besøk nettsiden til Verdens 
helseorganisasjon: 
 
www.who.int 
 
Dersom du har feber eller influensalignende symptomer, søk medisinsk 
hjelp, dra hjem og kom kun tilbake til jobb/senteret når det er anbefalt av 
medisinsk personell. 
 
Takk for hjelpen! 

COVID-19 
(Koronavirus)

Takk for hjelpen

Trygge 
møter

Helsen og velværet for våre kunder, 
ansatte og gjester er vår øverste prioritet. Følg disse retningslinjene.

Hold god avstand: Sitt eller stå minst  
2 meter fra personen ved siden av

Gå inn/ut av rommet i samme retning 
som klokken, for å unngå kontakt

Bruk en serviett når du skal ta i 
tilbehør til kaffe/te for å unngå  
direkte kontakt

Dersom møtet inkluderer 
matservering, må du se til at alle 
holder god avstand også under 
serveringen

Alternerende og 2 meter
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Vi hjelper deg med å tilpasse 
virksomheten for fremtiden 

Distribuerte arbeidsstyrker blir den nye normalen etter hvert som 
bedrifter ønsker å redusere risiko og dra nytte av fjernarbeid. Gjør 
det mulig med fleksibel distribuering av arbeidsstyrken din ved å 
bruke vår portefølje av arbeidsplassløsninger.

God plass for teamene 

Du trenger kanskje mer plass for fysisk 
avstand mellom de ansatte. 

• Benytt deg av kortsiktig plass på en 
lokasjon i nærheten, eller opprett 
regionale samlingspunkter for ulike 
funksjoner 

• Benytt deg av mer kontorplass 
i samme senter eller ved andre 
lokasjoner

• Velg mellom et bredt utvalg av 
kontoroppsett

Vi legger til rette for profesjonelt 
fjernarbeid

Vi gir tilgang til nettverket vårt av 
profesjonelle arbeidsplasser for 
fjernarbeid globalt.   

• La folk jobbe nærmere hjemmet og 
holde seg produktive 

• Et nettverk av lokasjoner i bysentre 
og forstadsområder 

• Medlemskapsplaner med betaling for 
faktisk bruk

• Kortvarige løsninger eller langvarige 
bedriftsprogrammer

Tilrettelegging av profesjonelt arbeid 
hjemmefra

Opprett et robust program med et 
utvalg av profesjonelle tjenester for å 
støtte hjemmearbeidere.  

• Forretningsadresse for videresending 
av post

• Lokale telefonnumre med 
telefonsvartjeneste

• Bruk av lokal arbeidsplass ved behov
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Støtte fra teamet vårt 
på 15 000 personer

Vårt hardtarbeidende globale team av 
renholdsentreprenører, senterledere, 
vedlikeholdsledere, kundestøttepersonell, 
resepsjonister, IT-teknikere og mange flere 
sikrer at du får en god dag på jobben.



AFRIKA  

ASIA-STILLEHAVSREGIONEN

EUROPA 

LATIN-AMERIKA

NORD-AMERIKA  

STORBRITANNIA

+27 21 300 4350

+91 22 6786 9165

+492 113 8789809

+52 55 9171 1111

+1 888-673-7850

0800 756 2911

Ta kontakt og finn ut hvordan 
vi kan hjelpe deg

Våre erfarne rådgivere står parat for å hjelpe virksomheten med å 
komme i gang igjen på en rask, kostnadseffektiv og produktiv måte.

iwgplc.com


