SMERNICE DRUŽBE
IWG ZA ZDRAVJE
IN VARNOST

Podpora vašemu poslovanju
zdaj in za lepšo prihodnost
V družbi IWG se zelo trudimo zmanjšati motnje,
da lahko v teh negotovih časih še naprej
nemoteno poslujete. Ta dokument smo ustvarili,
da bi pojasnili ukrepe, ki smo jih sprejeli
kot odziv na trenutno krizno obdobje.

ZAGOTAVLJAMO VAM HITER
POVRATEK NA DELO

OMOGOČAMO VARNO
DELOVNO OKOLJE

POMOČ PRI PRILAGAJANJU
NA NOVO PRIHODNOST

Prilagodljivost za hitro
ukrepanje s prilagodljivimi
rešitvami za delovne prostore,
zasnovanimi za vaše potrebe.

Podpora za varno ter bolj
trajnostno in zadovoljno delo.

Zmožnost, da z delom na daljavo
zmanjšate tveganja po vsem
svetu.
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Zagotavljamo vam
hiter povratek na delo
Tu smo, da vam pomagamo, da se lahko čim prej
in čim stroškovno učinkoviteje vrnete na delo.
Ustvarite rešitev za delovni prostor, zasnovano
za vaše trenutne potrebe, ki jo lahko spremenite,
ko bodo razmere bolj predvidljive.

Odziven delovni prostor

Maksimalna prilagodljivost

Profesionalna pisarna doma

Če je dostop do vaše pisarne
omejen ali morate zagotoviti
prostore za oddaljeno delovno
silo, vam jih lahko zagotovimo,
kadar koli in kjer koli jih
potrebujete.

Zaradi negotove prihodnosti
vam lahko zagotovimo prostor,
ki ga potrebujete danes – brez
obveznosti ali tveganja –, da se
lahko prilagodite spreminjajočim
se potrebam.

Ekipam, ki delajo od doma,
zagotovite profesionalno
podporo s pestro ponudbo
virtualnih storitev, ki so na voljo
na mesec.

• Odpravljanje zamud zaradi
gradnje

• Katera koli oblika najema,
od mesečnega do večletnega

• Takojšen dostop, kjer koli
ga potrebujete

• Brez naložb v osnovna sredstva
ali vnaprejšnjih stroškov

• Pripravljeno za uporabo, v
celoti opremljeno z omrežjem
Wi-Fi poslovnega razreda

• Od zasebne pisarne do
celotnega nadstropja,
za eno osebo ali celotno ekipo

• Kratkoročni ali dolgoročnejši
najem

• Povečajte svoje prostore ali se
preselite na drugo lokacijo

• Pisarne in prostori za sestanke
različnih velikosti

• Pomanjšajte svoje prostore ob
podaljšanju pogodbe

• Poslovni naslov
za preusmeritev pošte
• Lokalne telefonske številke
s sprejemanjem klicev
• Uporaba lokalnega delovnega
prostora, ko ga potrebujete
• Postavitev v 24 urah

• Začnite delati zdaj in plačajte
pozneje
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Omogočamo varno
delovno okolje
Na podlagi smernic Svetovne zdravstvene organizacije za zdravje
in varnost na delovnem mestu smo sprejeli naslednje ukrepe.
V omrežju, ki ga sestavlja okrog 3.500 lokacij, vam lahko zagotovimo
varno delovno okolje, ki ustreza trenutnim zahtevam ter podpira
bolj trajnostno in zadovoljno delo v prihodnosti.

Ohranjanje medosebne razdalje

Izboljšana higiena

Načela ohranjanja medosebne razdalje upoštevamo tudi
na delovnih mestih. Da bi zagotovili varno ohranjanje
medosebne razdalje, smo v svojih zgradbah namestili
jasne informacije in označbe, ki zajemajo uporabo
odprtih prostorov, zasebnih pisarn in sejnih sob.

Zaradi izpolnjevanja globalnih zdravstvenih
in varnostnih predpisov si prizadevamo za
najvišje higienske standarde ter zagotavljamo
čiščenje površin, delovnih prostorov in mest, ki se
jih pogosto dotikamo.

Najmanj 2 metra varovalnega območja

Zamaknjeni
sedeži
Zamaknjeni
sedeži

Najmanj 2 metra
varovalnega
območja

Najmanj 2 metra
varovalnega
območja

Premikanje
v smeri urnega kazalca

Preoblikovane zasebne pisarne imajo zdaj
manj miz in več prostora za varno gibanje.

V sejnih sobah smo zamaknili sedeže,
kar pušča več prostora in omogoča izvajanje
protokola gibanja po prostoru v smeri urnega
kazalca.

V odprtih prostorih spodbujamo tudi varno
medosebno razdaljo.
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Priprava delovnega prostora
Zaradi varnosti osebja in strank smo na tla nalepili
lepilne trakove ter nalepke, da bi obiskovalce
opozorili na ohranjanje medosebne razdalje
in smernice za razmaknjene sedeže.

Označbe za čakanje

Označbe poti

Namestili smo označbe za ustrezno
varno razdaljo, medtem ko čakate
na mestih, kot so recepcije, kuhinje
ali saloni.

V vseh zgradbah smo namestili
označbe poti, da bi za vse označili poti
gibanja, da pri tem ne bi bili nehote
v stiku z drugimi.

Označbe za medosebno razdaljo

Razdalja med sedeži

V dvigalih smo namestili označbe za
medosebno razdaljo, ki kažejo,
kje naj ljudje stojijo.

Da bi v pisarnah, sejnih sobah
in na javnih površinah zagotovili varno
medosebno razdaljo, smo uvedli
razdaljo med sedeži.

Razkuževanje

Maske

V vseh središčih smo za vse namestili
razkuževalna sredstva, kot so razkužila
za roke na alkoholni osnovi
in dezinfekcijski robčki.

Kjer je obvezno, bodo naši zaposleni
in stranke morali nositi maske.
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Podpiramo varnejše delo
Za delovna mesta smo pripravili smernice
za zdravje in varnost, ki so na strateških
lokacijah v naših središčih jasno vidne.

OHRANJAJTE RAZDALJO
Delajte varno in upoštevajte ukrepe za omejevanje telesnih stikov

2 metra

Pomagajte ustaviti širjenje
covida-19
Naši glavni prednostni nalogi sta zdravje ter dobro počutje strank,
zaposlenih in gostov.

COVID-19
(koronavirus)

Zdravje ter dobro počutje zaposlenih, strank in gostov
sta naša glavna prednostna naloga.
Če ste nedavno potovali na območje z visokim tveganjem ali če mislite,
da ste bili morda kakor koli drugače izpostavljeni covidu-19, vas zaradi
zmanjšanja tveganja in iz skrbi za druge prosimo, da ne vstopate v okolje
središča, dokler ne preteče 14 dni brez pojava bolezenskih znakov.

6,5 čevlja

Za več informacij o območjih z visokim tveganjem ali splošne informacije
o bolezni covid-19 lahko obiščete spletno mesto Svetovne zdravstvene
organizacije:

Zaradi vaše varnosti in za upočasnitev širjenja
covida-19 vas prosimo, da med seboj in drugimi
vzdržujete razdaljo 2 metrov.
Hvala za vašo podporo.

Pred uporabo fotokopirnih strojev, tiskalnikov, kavnih aparatov ali hladilnika si ne
pozabite umiti ali razkužiti rok.

Hvala za vašo podporo

Zdravi in varni
sestanki
Naši glavni prednostni nalogi sta zdravje ter dobro počutje strank,
zaposlenih in gostov. Upoštevajte te smernice.
Omejite telesne stike tako, da sedite
ali stojite vsaj 2 metra narazen
Ko vstopate v prostor ali iz njega
izstopate, hodite v smeri urnega
kazalca, da se izognete stiku

www.who.int

Ko uporabljate pripomočke za kavo/
čaj, uporabite prtiček, da se izognete
neposrednemu stiku

Če imate vročino ali gripi podobne simptome, takoj poiščite zdravniško
pomoč, pojdite domov in se na delo/v okolje središča vrnite šele po tem, ko
vam to dovoli zdravstveni delavec.

Če se na sestanku strežeta hrana
in pijača, med strežbo poskrbite za
omejevanje telesnih stikov
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Hvala za vašo podporo.

Hvala za vašo podporo
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Pomoč pri prilagajanju
na novo prihodnost
Podjetja želijo zmanjšati tveganje in izkoristiti prednosti dela
na daljavo, zato bo prerazporejena delovna sila zdaj nekaj čisto
običajnega. Zaposlene prilagodite in razporedite ob pomoči
našega portfelja rešitev za delovna mesta.
Vzpostavitev razdalje med ekipami
Dokler velja ohranjanje medosebne
razdalje, boste za zagotovitev mest
za zaposlene morda potrebovali več
prostora.
• Kratkoročno najemite prostor v bližini
ali ustvarite območna središča
za različne funkcije
• Priskrbite si več pisarniškega prostora
v samem središču ali na drugih
lokacijah
• Iz široke palete postavitev pisarn
izberite pravo možnost

Omogočanje profesionalnega dela
na daljavo

Omogočanje profesionalnega dela
od doma

Če želite omogočiti delo na daljavo
v globalnem smislu, zagotovite dostop
do našega omrežja profesionalnih
delovnih mest.

V podporo delavcem, ki delajo
od doma, ustvarite soliden program
z več različnimi profesionalnimi
storitvami.

• Za boljšo produktivnost zaposlenim
omogočite delovno mesto bliže doma

• Poslovni naslov za preusmeritev pošte

• Omrežje lokacij v mestnem središču
in primestnih območjih
• Paketi naročnine, ki omogočajo
plačilo ob odhodu

• Lokalne telefonske številke
s sprejemanjem klicev
• Uporaba lokalnega delovnega
prostora, ko ga potrebujete

• Kratkoročne rešitve ali dolgoročnejši
programi za podjetja
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Podpora naše odlične ekipe,
ki jo sestavlja 15.000 ljudi
Naša svetovna ekipa izvajalcev storitev čiščenja,
upravljavcev skupnosti, vodij vzdrževanja,
koordinatorjev službe za pomoč uporabnikom računa,
strokovnih receptorjev, IT-inženirjev in mnogih drugih
skrbi za vašo odlično izkušnjo na delovnem mestu.
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Obrnite se na nas in preverite,
kako vam lahko pomagamo
Naši izkušeni svetovalci so vam ves dan in vsak dan na voljo za pomoč
pri hitrem, stroškovno učinkovitem in produktivnem povratku na delo.

+27 21 300 4350

AFRIKA

+91 22 6786 9165

APAC

+492 113 8789809

EVROPA
LATAM

+52 55 9171 1111

NAM

+1 888-673-7850

ZDRUŽENO KRALJESTVO

iwgplc.com

0800 756 2911

