WYTYCZNE IWG DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY
PRACY

Bieżące wsparcie Twojej działalności
z myślą o przyszłym rozwoju
W IWG niestrudzenie pracujemy nad
zminimalizowaniem zakłóceń, aby w tych trudnych
czasach zarządzanie firmą przebiegało płynnie.
Stworzyliśmy ten dokument, żeby wyjaśnić środki, jakie
stosujemy w odpowiedzi na obecny kryzys.

ZAPEWNIENIE SZYBKIEGO
POWROTU DO PRACY

ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO
ŚRODOWISKA PRACY

POMOC W PRZYSTOSOWANIU
SIĘ DO NOWEJ PRZYSZŁOŚCI

Sprawne poruszanie
się w szybkim tempie
dzięki rozwiązaniom
w zakresie przestrzeni do
pracy zaprojektowanym
z uwzględnieniem Twoich
potrzeb.

Wspieranie działań
na rzecz bezpiecznej,
bardziej zrównoważonej
i satysfakcjonującej pracy.

Możliwość ograniczenia ryzyka
poprzez umożliwienie pracy
zdalnej na globalną skalę.
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Zapewnienie szybkiego
powrotu do pracy
Jesteśmy tu po to, żeby pomóc Ci jak najszybciej wrócić do pracy na
możliwie najkorzystniejszych warunkach. Stwórz rozwiązania w zakresie
przestrzeni do pracy zaprojektowane z myślą o dzisiejszych potrzebach.
Zmodyfikuj je, gdy warunki staną się bardziej przewidywalne.

Przestrzeń do pracy
dopasowana do Ciebie
Jeśli Twoje biuro działa na
ograniczonych zasadach lub
musisz ulokować zdalnych
pracowników, zapewnimy
przestrzeń, której potrzebujesz
w odpowiednim czasie i miejscu.
• Pokonaj opóźnienia
budowlane
• Natychmiastowy dostęp,
niezależnie od miejsca

Największa elastyczność

Profesjonalne biuro w domu

Ponieważ przyszłość jest
niepewna, oferujemy Ci
przestrzeń, której potrzebujesz
dzisiaj — bez zobowiązań
i ryzyka — umożliwiając
dostosowanie do zmieniających
się potrzeb.

Zapewnij profesjonalną pomoc
zespołom pracującym w domach
dzięki różnorodnym usługom
internetowym dostępnym
z miesiąca na miesiąc.

• Możliwy dowolny termin
wynajmu — od umów
miesięcznych po wieloletnie

• Adres biznesowy do
przekierowywania
korespondencji
• Miejscowe numery telefonów
z usługą odbierania połączeń

• Brak kosztów inwestycyjnych
lub kosztów ponoszonych
z góry

• Możliwość korzystania
z lokalnej przestrzeni do pracy
w razie potrzeby

• Krótko- lub długoterminowy
wynajem

• Od biura prywatnego po całe
piętro, dla jednej osoby lub
całego zespołu

• Przygotowanie przestrzeni
w ciągu 24 godzin

• Dowolnej wielkości biura i sale
konferencyjne

• Powiększenie przestrzeni lub
zmiana lokalizacji

• Przestrzenie gotowe do użycia,
w pełni wyposażone, z siecią
Wi-Fi klasy biznesowej

• Zmniejszenie przestrzeni przy
przedłużeniu umowy
• Zacznij pracować już teraz —
zapłacisz później
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Zapewnienie bezpiecznego
środowiska pracy
W oparciu o wytyczne WHO dotyczące bezpieczeństwa i higieny
pracy podjęliśmy następujące działania.
W całej naszej sieci składającej się z 3500 lokalizacji możemy
zapewnić bezpieczne środowisko pracy, które spełnia dzisiejsze
wymagania oraz wpiera działania na rzecz bardziej zrównoważonej
i satysfakcjonującej pracy w przyszłości.
Zachowanie odległości

Zwiększona higiena

Przyjęliśmy zasady dotyczące zachowania odległości
fizycznej i zastosowaliśmy je w przestrzeni do pracy. Aby
zapewnić bezpieczną odległość we wszystkich naszych
budynkach, umieściliśmy jasne informacje i oznakowanie
dotyczące korzystania z otwartych przestrzeni, biur
prywatnych oraz sal konferencyjnych.

Pracujemy zgodnie z najwyższymi standardami
higieny. Często czyścimy powierzchnie, punkty
częstego kontaktu oraz miejsca pracy, aby
sprostać światowym przepisom BHP.

Co najmniej 2-metrowe strefy buforowe

Naprzemienne
miejsca
siedzące

Naprzemienne
miejsca siedzące

Co najmniej
2-metrowe strefy
buforowe

Co najmniej
2-metrowe strefy
buforowe

Ruch zgodny z ruchem
wskazówek zegara

Biura prywatne zostały przemeblowane
— zmniejszyliśmy liczbę biurek
i zwiększyliśmy wolną przestrzeń, aby
zapewnić bezpieczeństwo poruszania się.

Krzesła w salach konferencyjnych
ustawiliśmy naprzemiennie, aby zapewnić
więcej przestrzeni, oraz wprowadziliśmy
zasadę poruszania się po pomieszczeniu
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Zachęcamy również do zachowywania
bezpiecznych odległości w otwartych
przestrzeniach.
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Przygotowanie przestrzeni do pracy
W trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników
i klientów używamy taśm podłogowych oraz
naklejek przypominających o zachowaniu odległości
fizycznych i przestrzeganiu wytycznych dotyczących
rozmieszczenia miejsc siedzących.
Wskaźniki stanu oczekiwania
Umieściliśmy wskaźniki ułatwiające
zachowanie odpowiednich odległości
w czasie oczekiwania w takich
miejscach jak recepcje, kuchnie
i salony biznesowe.

Wskaźniki wyznaczające kierunek
ruchu
Umieściliśmy wskaźniki wyznaczające
kierunek ruchu, aby zaznaczyć trasy
ułatwiające poruszanie się po naszych
budynkach bez przypadkowego
kontaktu z innymi.

Rozmieszczenie miejsc siedzących
W naszych windach umieściliśmy
wskaźniki odległości, aby pokazać,
gdzie powinni stać ludzie.

Wdrożyliśmy reguły dotyczące
rozmieszczenia miejsc siedzących,
aby ułatwić zachowanie odległości
w naszych biurach, salach
konferencyjnych i przestrzeniach
wspólnych.

Dezynfekcja

Maseczki ochronne

We wszystkich naszych centrach
udostępniamy takie środki sanitarne
jak płyny do odkażania rąk na
bazie alkoholu oraz chusteczki
dezynfekujące.

Tam, gdzie to konieczne, nasi
pracownicy i klienci będą zobowiązani
do noszenia maseczek ochronnych.

Wskaźniki odległości
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Wsparcie bezpieczniejszej pracy
Przygotowaliśmy wytyczne dotyczące bezpieczeństwa
i higieny pracy w naszych przestrzeniach do pracy, które
zostały umieszczone w widocznych i strategicznych
miejscach w naszych centrach.

ZACHOWAJ DYSTANS
Pamiętaj o bezpiecznej odległości od innych osób

2 metry

Pomóż powstrzymać
rozprzestrzenianie się
COVID-19
Naszym najwyższym priorytetem jest zdrowie i dobre samopoczucie
naszych klientów, pracowników oraz gości.

6,5 stopy

COVID-19
(koronawirus)

Zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników,
klientów oraz gości są dla nas najważniejsze.
Aby zminimalizować ryzyko i chronić innych, prosimy osoby, które
niedawno podróżowały do obszarów wysokiego ryzyka lub podejrzewają,
że mogły być w jakikolwiek inny sposób narażone na zarażenie COVID-19,
o nieodwiedzanie naszych centrów przed upływem 14 dni bez wystąpienia
objawów chorobowych.
Więcej informacji na temat obszarów wysokiego ryzyka oraz ogólne
informacje o COVID-19 można znaleźć na stronie internetowej Światowej
Organizacji Zdrowia:

Aby zadbać o swoje bezpieczeństwo i pomóc
w ograniczaniu pandemii COVID-19,
zachowaj 2 metry odstępu od innych osób.
Dziękujemy za współpracę.

www.who.int
Przed skorzystaniem z kserokopiarki, drukarki, ekspresu do kawy lub lodówki
koniecznie umyj lub zdezynfekuj ręce.

Dziękujemy za pomoc

W przypadku wystąpienia gorączki lub objawów grypopodobnych należy
natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej i pozostać w domu, dopóki lekarz
nie zezwoli na powrót do środowiska pracy/centrum.
Dziękujemy za pomoc.

Spotkania bez zagrożenia
dla zdrowia i bezpieczeństwa
Naszym najwyższym priorytetem jest zdrowie i dobre
samopoczucie naszych klientów, pracowników oraz gości.
Prosimy o stosowanie się do poniższych wytycznych.
Przestrzegaj zasad dystansowania fizycznego
— siedząc lub stojąc, zachowuj co najmniej
2-metrową odległość od innych osób.
Wchodząc do pomieszczenia lub opuszczając
je, poruszaj się w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, aby uniknąć kontaktu.
Korzystając z akcesoriów do kawy/herbaty,
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używaj serwetki, aby uniknąć bezpośredniego
kontaktu.
Przestrzegaj zasad dystansowania fizycznego,
gdy podczas spotkania serwowane są
potrawy wramach usług kateringowych.

Dziękujemy za pomoc
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Pomoc w przystosowaniu się
do nowej przyszłości
Rozproszony personel wkrótce stanie się normą — firmy będą dążyły do
minimalizowania ryzyka i zwrócą się w stronę pracy zdalnej. Dopasowuj
liczbę i rozproszenie pracowników do potrzeb swojej firmy, korzystając
z rozwiązań z zakresu przestrzeni do pracy z naszego portfolio.
Rozmieszczenie zespołów
Jeżeli przepisy dotyczące zachowania
odległości nadal będą obowiązywać,
możesz potrzebować więcej
przestrzeni, aby zapewnić swoim
pracownikom miejsce do pracy.
• Wynajmij krótkoterminową przestrzeń
w pobliskiej lokalizacji lub stwórz
centra regionalne spełniające różne
zadania
• Wynajmij większą powierzchnię
biurową w tym samym centrum lub
w innych lokalizacjach
• Wybieraj spośród szerokiej gamy
układów biur

Umożliwienie profesjonalnej pracy
zdalnej

Umożliwienie profesjonalnej pracy
z domu

Zapewnij dostęp do naszej sieci
profesjonalnych przestrzeni do
pracy, aby umożliwić pracę zdalną na
globalną skalę.

Stwórz niezawodny program
oferujący szereg profesjonalnych
usług wspierających osoby pracujące
w domach.

• Zapewnij możliwość wykonywania
pracy bliżej domu i utrzymaj
wydajność

• Adres biznesowy do
przekierowywania korespondencji

• Sieć lokalizacji w centrach miast
i obszarach podmiejskich
• Plany członkowskie umożliwiające
płatność tylko za to, z czego
korzystasz

• Miejscowe numery telefonów
z usługą odbierania połączeń
• Możliwość korzystania z lokalnej
przestrzeni do pracy w razie potrzeby

• Krótko- lub długoterminowe
programy korporacyjne
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Wsparcie ze strony naszego wspaniałego
zespołu liczącego 15 000 osób
Nasz oddany globalny zespół składający się z personelu
sprzątającego, menedżerów ds. społeczności, menedżerów
ds. usług konserwacyjnych, koordynatorów zespołów Account
Helpdesk, profesjonalnych pracowników recepcji, inżynierów
IT oraz wielu innych osób jest tutaj po to, aby zapewnić Ci
wspaniały dzień w pracy.
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Skontaktuj się z nami
i sprawdź, jak możemy pomóc
Nasi doświadczeni doradcy są dostępni przez całą dobę, 7 dni
w tygodniu, aby pomóc Ci szybko i produktywnie wrócić do
pracy, bez narażenia na wysokie koszty.

+27 21 300 4350

AFRYKA

AZJA, AUSTRALIA I OCEANIA +91 22 6786 9165
+492 113 8789809

EUROPA
AMERYKA ŁACIŃSKA

+52 55 9171 1111

AMERYKA PÓŁNOCNA

+1 888-673-7850
0800 756 2911

WIELKA BRYTANIA

iwgplc.com

