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Aktuálna podpora vášho podnikania
pre svetlejšiu budúcnosť

V spoločnosti IWG pracujeme tvrdo, aby sme 
minimalizovali škody spôsobené krízou, a aby 
ste mohli pokračovať v riadení vášho podnikania 
počas týchto ťažkých časov. Tento dokument sme 
vytvorili s cieľom vysvetliť opatrenia, ktoré
sme prijali ako odpoveď na prebiehajúcu krízu. 

ZAISTÍME BEZPEČNÝ 
PRACOVNÝ PRIESTOR

Podpora, aby ste si užili 
bezpečnejší, udržateľnejší 
a šťastnejší spôsob práce. 

POMÔŽEME VÁM PRISPÔSOBIŤ 
SA NOVEJ BUDÚCNOSTI

Schopnosť znižovať riziká 
prostredníctvom pracovať na 
diaľku v globálnom meradle. 

ZABEZPEČÍME, ABY STE SA 
VRÁTILI RÝCHLO SPÄŤ DO 
PRÁCE

Schopnosť rýchlo sa adaptovať 
pomocou fl exibilných riešení 
pracovísk navrhnutých podľa 
vašich potrieb.
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Zabezpečíme, aby ste sa rýchlo 
vrátili späť do práce

Sme tu, aby sme vám pomohli vrátiť sa do 
práce čo najskôr a čo najefektívnejšie. Vytvorte 
riešenie pracoviska, ktoré bude navrhnuté pre 
vaše dnešné potreby a ktoré môžete zmeniť, keď 
sa budú dať podmienky lepšie odhadnú.

Profesionálna domáca 
kancelária

Poskytuje profesionálnu 
podporu pre vaše tímy 
pracujúce z domu 
prostredníctvom množstva 
virtuálnych služieb, dostupných 
do jedného mesiaca. 

• Firemná adresa na 
presmerovanie pošty

• Miestne telefónne čísla  
s telefónnym záznamníkom

• Využitie lokálneho pracoviska, 
vždy, keď je to potrebné

• Zriadená do 24 hodín

Prístupné pracovisko

Ak má vaša kancelária 
obmedzený prístup alebo ju 
potrebujete prispôsobiť pre 
externých zamestnancov, 
môžeme kedykoľvek  
a kdekoľvek zabezpečiť priestor, 
ktorý potrebujete.

• Prekonajte oneskorenie 
spôsobené výstavbou 

• Okamžitý prístup, kdekoľvek 
ho potrebujete

• Pripravený na používanie, plne 
zariadený s vysokorýchlostnou 
sieťou WiFi

• Na kratší alebo dlhší časový 
úsek

• Kancelárie a zasadacie 
priestory akejkoľvek veľkosti

Špičková flexibilita

Keďže budúcnosť nie je istá, 
môžeme vám poskytnúť priestor, 
ktorý potrebujete dnes, bez 
záväzku alebo rizika, aby ste si ho 
mohli prispôsobiť, keď sa zmenia 
vaše potreby.

• Ľubovoľná dĺžka trvania, od 
jedného mesiaca až po niekoľko 
rokov

• Žiadne kapitálové výdavky ani 
počiatočné náklady 

• Od súkromnej kancelárie až 
po celé poschodie, pre jednu 
osobu alebo celý tím

• Rozšírenie podľa potreby alebo 
premiestnenie do inej lokality

• Zmenšenie podľa potreby na 
základe obnovenia zmluvy

• Začnite pracovať okamžite  
a zaplaťte neskôr
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Zaistíme bezpečný 
pracovný priestor

Na základe smerníc SZO pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci sme prijali nižšie uvedené opatrenia. 
V rámci našej siete 3500 lokalít dokážeme zaistiť bezpečné 
pracovné prostredie, ktoré spĺňa aktuálne požiadavky a podporuje 
udržateľnejší a šťastnejší spôsob práce v budúcnosti. 

Sociálny odstup

Prevzali sme zásady sociálneho odstupu a aplikovali 
ich na pracovisku. Na zaistenie bezpečného odstupu 
v našich budovách sme poskytli jasné informácie 
a označenia týkajúce sa využívania otvorených priestorov, 
súkromných kancelárií a zasadacích miestností.

Sprísnená hygiena

Pracujeme v súlade s najvyššími štandardmi 
hygieny a častým čistením kontaktných bodov, 
povrchov a pracovísk, aby sme splnili globálne 
zdravotné a bezpečnostné nariadenia. 

V súkromných kanceláriách musí byť 
obmedzené množstvo zariadenia s menším 
počtom stolov a voľným priestorom na 
umožnenie bezpečného pohybu.

Zasadacie miestnosti sú vybavené 
šachovnicovým sedením s cieľom zabezpečiť 
viac priestoru, a protokolom pre pohyb 
v miestnosti v smere hodinových ručičiek.

Ľudí zároveň upozorňujeme, aby 
dodržiavali sociálny odstup v otvorených 
priestoroch.

Minimálne 2 metrové bezpečnostné zóny

Pohyb 
v smere hodinových ručičiek

Šachovnicové
sedenie

Šachovnicové
sedenie

Minimálne 2 metrové 
bezpečnostné zóny

Minimálne 2 metrové 
bezpečnostné zóny
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Príprava nášho pracoviska 

Na zaistenie bezpečnosti našich zamestnancov a zákazníkov 
používame podlahové pásky a nálepky, aby sme pripomenuli 
návštevníkom smernice, týkajúce sa sociálneho odstupu 
a sedenia v odstupoch.

Značky, kde musíte čakať

Na podlahu sme umiestnili značky 
na prispôsobenie odstupu počas 
čakania v priestoroch, ako sú recepcie, 
kuchyne alebo salóniky. 

Ukazovatele smeru

Na podlahu sme umiestnili ukazovatele 
smeru, aby sme vytvorili priechody, 
ktorými sa dostanú ľudia cez naše 
budovy bez toho, aby prišli do 
náhodného kontaktu s ostatnými 
ľuďmi. 

Značky, na ktorých musíte stáť

Vo výťahoch sme umiestnili značky, 
aby sme ľuďom ukázali, kde majú stáť.

Sedenie v odstupoch

Zaviedli sme sedenie v odstupoch na 
prispôsobenie sociálnych odstupov 
v našich kanceláriách, zasadacích 
miestnostiach a spoločných 
priestoroch. 

Dezinfekcia

V našich centrách sme sprístupnili 
dezinfekčné materiály, akými sú napr. 
dezinfekčné prostriedky na ruky 
s obsahom alkoholu a hygienické 
utierky. 

Rúška

Kde je to povinné, bude sa od našich 
zamestnancov a zákazníkov vyžadovať, 
aby nosili rúška. 
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Podpora bezpečnejšej práce

Pre naše pracoviská sme vytvorili smernice na ochranu 
zdravia a bezpečnosti, ktoré sú jasne viditeľné na 
strategických miestach v našich centrách. 

Kvôli vlastnej bezpečnosti a s cieľom pomôcť spomaliť 
šírenie vírusu COVID-19 žiadame, aby ste medzi sebou 

a ostatnými udržiavali odstup 2 metre/6,5 stopy.

Ďakujeme za vašu podporu.

2 metre

6,5 stopy

DODRŽIAVAJTE ODSTUP 
Pracujte bezpečne a dodržiavajte fyzický odstup Pomôžte zastaviť šírenie 

vírusu COVID-19
Našou hlavnou prioritou je zdravie a blahobyt zákazníkov, 

zamestnancov a hostí.

Uistite sa, že ste si pred použitím kopírok, tlačiarní, kávovarov alebo chladničiek 
umyli alebo vydezinfikovali ruky.

Ďakujeme za vašu podporu

Našou hlavnou prioritou je zdravie a blahobyt našich 
zamestnancov, klientov a hostí.
 
S cieľom minimalizovať riziko a s ohľadom na ostatných vás žiadame, 
ak ste v poslednej dobe cestovali do vysoko rizikovej oblasti alebo ste 
presvedčení, že ste mohli byť vystavení vírusu COVID-19 iným spôsobom, 
aby ste nevstupovali do prostredia centra, pokiaľ neabsolvujete 14 dňovú 
karanténu.  
 
Viac informácií o vysoko rizikových oblastiach alebo všeobecné informácie 
o víruse Covid-19 nájdete na internetovej stránke Svetovej zdravotníckej 
organizácie: 
 
www.who.int 
 
Ak máte horúčku alebo symptómy podobné chrípke, okamžite vyhľadajte 
lekársku pomoc, choďte domov a do práce/prostredia centra sa vráťte až po 
odporučení lekára.
 
Ďakujeme za vašu podporu.  

COVID-19 
(koronavírus)

Ďakujeme za vašu podporu

Zdravé a bezpečné 
stretnutia

Našou hlavnou prioritou je zdravie a blahobyt zákazníkov, 
zamestnancov a hostí. Postupujte podľa týchto pokynov.

Pri sedení alebo státí dodržiavajte 
fyzický odstup aspoň 2 metre od seba

Vchádzajte do miestnosti alebo 
vychádzajte z miestnosti v smere 
hodinových ručičiek, aby ste sa vyhli 
kontaktu

Pri používaní príslušenstva na 
prípravu kávy/čaju použite servítku, 
aby ste sa vyhli priamemu kontaktu

Ak zahŕňajú vaše stretnutia 
stravovanie, pri servírovaní jedla 
zachovajte fyzický odstup

Odstup 2 metre
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Pomôžeme vám prispôsobiť  
sa novej budúcnosti

Distribuovaná pracovná sila bude novou normou, pretože 
podniky znižujú riziká a ťažia zo vzdialenej práce. Flexibilita 
a distribúcia pracovnej sily pomocou nášho portfólia 
riešení pracovných priestorov.

Rozmiestnenie tímov 

Možno budete potrebovať viac 
priestoru pre vašich ľudí, pokým bude 
sociálny odstup povinný sociálny 
odstup. 

• Využite priestor na kratšiu dobu  
v neďalekej lokalite alebo vytvorte 
regionálne centrá pre rôzne funkcie 

• Využite viac kancelárskeho priestoru 
v rovnakom centre alebo iných 
lokalitách

• Vyberte si z bohatých možností 
rozložení kancelárie

Profesionálna práca na diaľku

Poskytujeme prístup do našej siete 
profesionálnych pracovísk s cieľom 
umožniť prácu na diaľku v globálnom 
meradle.

• Umožňujeme ľuďom pracovať bližšie 
k domovu a zostať produktívni 

• Sieť lokalít v centre mesta a na 
predmestiach 

• Členské plány, ktoré vám umožnia 
prístup k pay-as-you-use (zaplaťte po 
použití)

• Krátkodobé riešenia alebo 
dlhodobejšie korporátne programy

Profesionálna práca z domu

Vytvorte rozsiahli program s radom 
profesionálnych služieb na podporu 
vašich zamestnancov, ktorí pracujú  
z domu.

• Firemná adresa na presmerovanie 
pošty

• Miestne telefónne čísla  
s telefónnym záznamníkom

• Využitie lokálneho pacoviska vždy, 
keď je to potrebné
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Podpora od nášho skvelého  
tímu 15000 ľudí

Náš špecializovaný tím dodávateľov upratovacích 
služieb, komunitných manažérov, manažérov 
údržby, koordinátorov poradenského centra, 
profesionálnych recepčných, IT inžinierov a mnoho 
ďalších je tu pre vás, aby zabezpečil, že budete mať 
skvelý deň v práci.



AFRIKA  

APAC

EURÓPA 

LATAM

NAM

UK

+27 21 300 4350

+91 22 6786 9165

+492 113 8789809

+52 55 9171 1111

+1 888-673-7850

0800 756 2911

Kontaktujte nás a zistite,  
ako vám môžeme pomôcť

Naši skúsení poradcovia sú k dispozícií 24 hodín denne, 7 dní v týždni,  
aby vám pomohli vrátiť sa do práce rýchlo, efektívne a produktívne.

iwgplc.com


