
แนวทางด้า้น
สุขุภาพและความ
ปลอด้ภัยของ IWG
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สน่บสนนุธุร้ก่จขึ้องคุณในตัอนน่�
เพูื�ออนาคตัท่ำ�สด้ใสย่่�งขึ้้�น

ท่� IWG เราทำางานอยา่งห้นักเพ้�อลด้การห้ยุด้ช่ะงัก ให้้
คณุบรหิ้ารจดั้การธุุรกิจได้อ้ยา่งต่อเน้�องในช่ว่งเวลาท่�
ยากลำาบากเช่น่น่� เราจดั้ทำาเอกสุารฉบบัน่�ข่�นเพ้�ออธุบิาย
มาตรการท่�เราใช่ร้บัมอ้กับสุถานการณ์วกิฤตในขณะน่�

จดััให�มสีำภ�พแวดัล�อม
ในก�รัทำำ�ง�นท่ีำปลอดัภัยื
สุนับสุนุนให้ค้ณุทำางานได้อ้ยา่งปลอด้ภัย 
ยั�งยน้ และมค่วามสุขุมากข่�น

ชี�วยืคณ่ในก�รัปรับัตัว
เข��กับอน�คตร้ัปแบบใหม�
สุามารถลด้ความเสุ่�ยงด้ว้ยการช่ว่ยให้้
คณุทำางานระยะไกลได้ใ้นระด้บัโลก

สำรั��งคว�มมัน่ใจว��คณ่
จะกลับม�ทำำ�ง�นไดั�อยื��งรัวดัเรัว็
ด้ำาเนินธุุรกิจอยา่งคลอ่งตัวและ
รวด้เรว็ด้ว้ยโซลชู่นัพ้�นท่�ทำางาน
ท่�ยด้้ห้ยุน่ซ่�งออกแบบตาม
ความต้องการของคณุ



3

สร้า้งความม่�นใจวา่คุณ 
จะกล่ับมาทำำางานได้้อย่า่งร้วด้เร้ว็

เราพรอ้มช่ว่ยให้ค้ณุกลบัมาทำางานได้อ้ยา่งรวด้เรว็และคุม้ค่า 
ท่�สุดุ้ สุรา้งโซลชู่นัพ้�นท่�สุำานักงานท่�ออกแบบตามความต้องการ 
ของคณุในวนัน่� ซ่�งคณุสุามารถเปล่�ยนแปลงได้ใ้นอนาคต 
เม้�อเง้�อนไขและสุถานการณ์สุามารถคาด้การณ์ได้ม้ากข่�น

โฮมออฟฟศิสำำ�หรับัผู้้�ทำำ�ง�นรัะดัับมอือ�ชีพี
ให้ก้ารสุนับสุนุนระด้บัมอ้อาช่พ่สุำาห้รบัท่มงาน
ของคณุซ่�งทำางานท่�บา้น พรอ้มบรกิารเสุมอ้น
ท่�ห้ลากห้ลายซ่�งเลอ้กใช่ง้านได้เ้ป็นรายเด้อ้น

• ท่�อยูท่างธุุรกิจสุำาห้รบัการสุง่ต่อ
ไปรษณ่ยภัณฑ์

• ห้มายเลขโทรศััพท์ในพ้�นท่�พรอ้ม 
บรกิารรบัสุายโทรศััพท์

• เขา้ใช่บ้รกิารพ้�นท่�ทำางานในพ้�นท่�ได้ท้กุเม้�อ
ท่�ต้องการ

• ใช่เ้วลาจดั้เตรย่มไมเ่กิน 24 ช่ั�วโมง

พื้นท่ีำทำำ�ง�นท่ีำตอบสำนองคว�มต�องก�รั
ห้ากสุำานักงานของคณุมข่อ้จำากัด้ในการเขา้ถ่ง 
ห้รอ้คณุต้องการจดั้ห้าสุถานท่�สุำาห้รบั 
พนักงานซ่�งทำางานระยะไกล เราสุามารถ 
จดั้สุรรพ้�นท่�ตามความต้องการของคณุให้ไ้ด้ ้
ทกุเม้�อและทกุท่�ท่�คณุต้องการ

• ห้มด้ปัญห้าความลา่ช่า้ในการก่อสุรา้ง 
• เขา้ใช่บ้รกิารได้ทั้นท่ ทกุท่�ท่�คณุต้องการ
• ใช่ง้านได้ทั้นท่ มเ่ฟอรนิ์เจอรค์รบครนั 

พรอ้มด้ว้ย WiFi มาตรฐานธุุรกิจ
• ระยะสุั�นห้รอ้ระยะยาว
• สุำานักงานและพ้�นท่�ประชุ่มทกุขนาด้

คว�มยืดืัหย่ื�นสำง้
เน้�องจากอนาคตเป็นสุิ�งท่�ไมแ่น่นอน เรา
สุามารถจดั้เตรย่มพ้�นท่�ท่�คณุต้องการ 
ในวนัน่�ให้ไ้ด้โ้ด้ยไมม่ข่อ้ผูกูมดั้ห้รอ้ 
ความเสุ่�ยง เพ้�อท่�คณุจะปรบัเปล่�ยนได้ ้
ตามความต้องการท่�เปล่�ยนแปลงไป

• เลอ้กระยะเวลาได้ต้ามต้องการ 
ตั�งแต่เด้อ้นต่อเด้อ้นไปจนถ่งห้ลายปี 

• ไมต้่องจา่ยเงินลงทนุห้รอ้ค่าแรกเขา้ 
• เลอ้กได้ตั้�งแต่สุำานักงานสุว่นตัวไป

จนถ่งพ้�นท่�ทั�งช่ั�นและพ้�นท่�สุำาห้รบั
บุคคลเด้ย่วห้รอ้ทั�งท่ม

• ขยายขนาด้พ้�นท่� ห้รอ้ยา้ยไปยงั
สุาขาอ้�น

• ลด้ขนาด้พ้�นท่�เม้�อต่อสุญัญา
• เริ�มทำางานวนัน่� แลว้จา่ยท่ห้ลงั
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จ่ด้ใหม่้สภัาพูแวด้ล้ัอม
ในการ้ทำำางานท่ำ�ปลัอด้ภ่ัย่

เราได้ใ้ช่ม้าตรการต่อไปน่�ตามแนวทางปฏิิบติัด้า้นสุขุภาพและ
ความปลอด้ภัยของ WHO สุำาห้รบัสุถานท่�ทำางาน 
เราจดั้ให้ม้สุ่ภาพแวด้ลอ้มในการทำางานท่�ปลอด้ภัยและ
ตรงตามขอ้กำาห้นด้ปัจจุบนัใน 3,500 สุาขาทั�วทั�งเครอ้ขา่ย
ของเรา รวมถ่งสุนับสุนุนรปูแบบการทำางานท่�ยั�งยน้และ
มค่วามสุขุมากข่�นในอนาคต 

ก�รัรักัษ�รัะยืะห��งทำ�งก�ยืภ�พ
เราใช่ห้้ลกัการรกัษาระยะห้า่งทางกายภาพ และนำามาปรบัใช่กั้บสุถานท่�ทำางาน 
เราได้แ้จง้ขอ้มูลและติด้ปา้ยกำากับอยา่งช่ดั้เจนให้ค้รอบคลมุการใช่ง้านพ้�นท่�เปิด้โลง่ 
สุำานักงานสุว่นตัว และห้อ้งประชุ่ม เพ้�อให้ม้ั�นใจได้ถ่้งการรกัษาระยะห้า่งท่�ปลอด้ภัยทั�วทั�งอาคารของเรา

สำข่อน�มยัืท่ีำดีัยืิง่ขึน้
เราใช่ม้าตรฐานด้า้นสุขุอนามยัระด้บัสุงูสุดุ้ในการทำาความสุะอาด้บรเิวณท่�มก่ารสุมัผูสัุบอ่ย 
รวมถ่งพ้�นผูวิและพ้�นท่�ทำางาน เพ้�อให้เ้ป็นไปตามระเบย่บด้า้นสุขุภาพและความปลอด้ภัยทั�วโลก

ปรบัรปูแบบสุำานักงานสุว่นตัวให้มโ่ด้ยใช่โ้ต๊ะน้อยลง
และมพ่้�นท่�โลง่โปรง่เพ้�อให้เ้คล้�อนท่�ได้อ้ยา่งปลอด้ภัย

ห้อ้งประชุ่มจดั้ท่�นั�งแบบเย้�องตำาแห้น่งกันเพ้�อให้ม้่
ระยะห้า่งมากข่�น และใช่ห้้ลกัเกณฑใ์นการเคล้�อนท่�
รอบห้อ้งตามเขม็นาฬิกา

นอกจากน่�เรายงัสุง่เสุรมิให้เ้วน้ระยะห้า่งทางกายภาพ
ในพ้�นท่�เปิด้โลง่อ่กด้ว้ย

พื้นท่ีเวน้ระยะหา่งอยา่งนอ้ย 2 เมตร

เคล่ือนท่ีตาม
เขม็นาฬิกา

ท่ีนัง่
แบบเยื้องตําแหนง่กัน

ท่ีนัง่
แบบเยื้องตําแหนง่กัน

พื้นท่ีเวน้ระยะหา่ง
อยา่งนอ้ย 2 เมตร

พื้นท่ีเวน้ระยะหา่ง
อยา่งนอ้ย 2 เมตร
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จ่ด้เตัร้ย่่มพูื�นท่ำ�ทำำางานขึ้องเร้า

เราใช่เ้ทปติด้พ้�นและสุติกเกอร์
เพ้�อเต้อนผููเ้ขา้มาในศูันยเ์ก่�ยวกับแนวทางปฏิิบติั
ด้า้นการรกัษาระยะห้า่งทางกายภาพและการใช่ท่้�นั�งแบบเวน้ระยะ
เพ้�อความปลอด้ภัยของพนักงานและลกูค้าของเรา

เสำ�นบอกตำ�แหน�งยืนืรัอ
เราได้ก้ำาห้นด้เสุน้บอกตำาแห้น่งเพ้�อให้ม้ก่ารเวน้
ระยะห้า่งอยา่งเห้มาะสุมขณะรอในบรเิวณต่างๆ 
เช่น่ แผูนกต้อนรบั พ้�นท่�ครวั ห้รอ้ห้อ้งรบัรอง 

เสำ�นบอกทำ�งเดิัน
เราได้ก้ำาห้นด้เสุน้บอกทางเด้นิไวเ้พ้�อระบุทิศัทาง
การเด้นิสุำาห้รบัทกุคนทั�วทั�งอาคารของเรา เพ้�อ
ปอ้งกันการสุมัผูสัุรา่งกายผููอ้้�นโด้ยไมไ่ด้ตั้�งใจ 

เครัื่องหม�ยืบอกตำ�แหน�งเว�นรัะยืะ
เราได้ก้ำาห้นด้เคร้�องห้มายบอกตำาแห้น่งเวน้ระยะ
ไวใ้นลฟิต์เพ้�อแสุด้งตำาแห้น่งท่�ผููใ้ช่ล้ฟิต์ควรยน้ 

ท่ีำนัง่แบบเว�นรัะยืะ
เราได้จ้ดั้ท่�นั�งแบบเวน้ระยะเพ้�อให้ม้่
การเวน้ระยะห้า่งทางกายภาพอยา่งเห้มาะสุมใน
สุำานักงาน ห้อ้งประชุ่ม และพ้�นท่�สุว่นกลาง 

อ่ปกรัณท์ำำ�คว�มสำะอ�ดั
เราได้จ้ดั้เตรย่มอุปกรณ์ทำาความสุะอาด้ต่างๆ
เช่น่ เจลแอลกอฮอลส์ุำาห้รบัลา้งมอ้และ
ทิช่ชู่เปียกไวพ้รอ้มให้บ้รกิารทั�วทั�งศูันย ์

หน��ก�กอน�มยัื
พนักงานและลกูค้าของเรา
จะต้องสุวมห้น้ากากอนามยั
ตามขอ้กำาห้นด้ 
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สน่บสนนุการ้ทำำางานท่ำ�ปลัอด้ภ่ัย่ย่่�งขึ้้�น

เราได้ก้ำาห้นด้แนวทางปฏิิบติัด้า้นสุขุภาพและความปลอด้ภัย
สุำาห้รบัพ้�นท่�ทำางานของเรา ซ่�งมองเห้น็ได้อ้ยา่งช่ดั้เจนใน
ตำาแห้น่งท่�สุำาคัญของศูันย ์

เราขอให้คุ้ณุรกัษาระยะห้า่ง 2 เมตร / 6.5 ฟุุตระห้ว่า่งตัว่คุณุกับ 
ผู้้อ่้�น ทัั้�งน้�เพื่่�อคุว่ามปลอดภััยของตัว่คุณุเองและเป็นการช่ว่่ยช่ะลอ 

การแพื่รร่ะบาดของโคุว่ดิ-19

ขอขอบคุณุสำำ�หรับัคุว�มรัว่มมอื

2 เมตร

6.5 ฟุุต

โปรดรกัษาระยะห่่างของคุณุ 
ทำำ�ง�นอย่�่งปลอดภััย่และรักัษ�รัะย่ะห่�่งทำ�งก�ย่ภั�พ ช่ว่ยกัันหยุดยั�งกัารแพรร่ะบาด 

ของโควดิ-19
เราถืือว่า่สุขุภาพและคว่ามเป็็นอยู่่ท่่ี่�ดีข่อง 

ลก่ค้า พนักงาน และแขกมค่ว่ามสุำาคัญสุง่สุดุี

โปรดอยา่ลืมล้างมอืหรอืท�าความสะอาดมอืก่อนใชเ้ครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพมิพ ์
เครื่องชงกาแฟ หรอืตู้เยน็

ขอขอบคณุส�าหรบัความรว่มมอื

สุขุภาพและความเป็็นอยู่่�ท่ี่�ดีข่องพนักงาน 
ล่กค้า และแขกของเรามค่วามสุำาคัญสุ่งสุดุี

หากเม่�อเรว็ๆ น่�คณุไดีเ้ดีนิที่างไป็ยู่ังพ่�นท่ี่�ซึ่่�งมค่วามเสุ่�ยู่งสุ่งหรอ่เชื่่�อว�าตนเองอาจไดีสุ้มัผัสัุโรคโค
วดิี-19 ในลกัษณะใดีก็ตาม เราขอความกรุณางดีการเขา้มาในบรเิวณศู่นยู่ก์�อนท่ี่�คณุจะกักตัวเป็็น 
เวลา 14 วนัจนแน�ใจไดีว้�าตนเองไม�มอ่าการป็ว่ยู่ใดีๆ ทัี่�งน่�เพ่�อเป็็นการลดีความเสุ่�ยู่งลงใหเ้หลอ่น้อยู่ท่ี่� 
สุดุีและเป็็นการแสุดีงถ่ึงความตระหนักต�อผั่อ่้�น 
 
คณุสุามารถึดี่ขอ้ม่ลเพิ�มเติมเก่�ยู่วกับพ่�นท่ี่�ซึ่่�งมค่วามเสุ่�ยู่งสุ่งหรอ่ขอ้ม่ลทัี่�วไป็เก่�ยู่วกับโรคโควดิี-19 ไดี้
ท่ี่�เวบ็ไซึ่ต์ขององค์การอนามยัู่โลก: 
 
www.who.int 
 
หากคณุมไ่ขห้รอ่มอ่าการเจบ็ป็ว่ยู่คลา้ยู่ไขห้วดัีใหญ� โป็รดีขอรบัคำาแนะนำาจากแพที่ยู่โ์ดียู่ทัี่นท่ี่ 
กลบับา้น และกลบัมาที่ำางาน/เขา้สุ่�บรเิวณศู่นยู่อ่์กครั�งเม่�อแพที่ยู่อ์นุญาต 
 
ขอขอบคณุสุำาหรบัความร�วมมอ่ 

โรคโควิดิ-19 
(ไวรสัุโคโรนา)

ขอขอบคณุสำ�หรบัคว�มรว่มมอื

ก�รประชุม 
ท่ีถกูสขุลักษณะและปลอดภัย

เราถือวา่สขุภาพและความเป็นอยูท่ี่ดขีอง ลกูค้า พนักงาน  
และแขกมคีวามสำาคัญสงูสดุ โปรดปฏิบติัตามแนวทางต่อไปน้ี

รกัษาระยะหา่งทางกายภาพด้วยการนัง่หรอื
ยนืหา่งกันอยา่งน้อย 2 เมตร

เดินเขา้/ออกจากหอ้งในทิศทางตามเขม็
นาฬิกาเพื่อหลีกเล่ียงการสมัผสักัน

โปรดใชก้ระดาษทิชชูเมื่อต้องการใชอุ้ปกรณ์ชง
กาแฟ/ชาเพื่อหลีกเล่ียงการสมัผสัโดยตรง

หากมบีรกิารอาหารระหวา่งการประชุม โปรด
รกัษาระยะหา่งทางกายภาพขณะบรกิารอาหาร

หลกีเลี่ยงการสมัผัสและ

รกัษาระยะหา่ง 2 เมตร



7

ช่ว่ย่คุณในการ้ปร้บ่ต่ัว 
เขึ้า้ก่บอนาคตัรู้ปแบบใหม่

การท่�พนักงานกระจายตัวทำางานกันคนละท่�จะเป็นความปกติใน
รปูแบบให้มซ่่�งทำาให้ธุุ้รกิจต่างๆ ลด้ความเสุ่�ยงและได้ป้ระโยช่น์
จากการทำางานระยะไกล เพิ�มความยด้้ห้ยุน่และกระจาย
พนักงานของคณุโด้ยใช่ก้ลุม่โซลชู่นัพ้�นท่�ทำางานของเรา

กรัะจ�ยืทีำมง�นของคณ่ 
คณุอาจต้องการพ้�นท่�มากข่�นเพ้�อรองรบั
พนักงานของคณุโด้ยท่�ยงัคงรกัษาระยะห้า่ง 
ทางกายภาพอยู ่

• ใช่บ้รกิารพ้�นท่�ระยะสุั�นในสุาขาใกลเ้ค่ยง  
ห้รอ้สุรา้งศูันยก์ลางระด้บัภมูภิาคเพ้�อ 
การปฏิิบติังานในด้า้นต่างๆ

• เพิ�มพ้�นท่�สุำานักงานในศูันยเ์ด้ย่วกัน  
ห้รอ้ในสุาขาอ้�นๆ

• เลอ้กผูงัสุำานักงานจากตัวเลอ้กท่�ห้ลากห้ลาย

ชี�วยืให�คณ่สำ�ม�รัถทำำ�ง�นรัะยืะไกลไดั� 
ในรัะดัับมอือ�ชีพี
มอบสุทิธุิ�การเขา้ใช่บ้รกิารเครอ้ขา่ยพ้�นท่�ทำางาน
ระด้บัมอ้อาช่พ่ของเราเพ้�อให้สุ้ามารถทำางาน 
ระยะไกลได้ใ้นระด้บัโลก

• ช่ว่ยให้พ้นักงานสุามารถทำางานใกลบ้า้นได้้
อยา่งมป่ระสุทิธุภิาพอยูเ่สุมอ

• เครอ้ขา่ยสุาขาในยา่นใจกลางเมอ้งและ 
ยา่นช่านเมอ้ง 

• แผูนสุมาช่กิภาพเพ้�อการช่ำาระค่าใช่จ้า่ยตาม
การเขา้ใช่บ้รกิารจรงิ

• โซลชู่นัระยะสุั�นห้รอ้โปรแกรมระยะยาวสุำาห้รบั
บรษัิท

ชี�วยืให�คณ่สำ�ม�รัถทำำ�ง�นท่ีำบ��นไดั�ใน 
รัะดัับมอือ�ชีพี
สุรา้งโปรแกรมท่�มค่วามมั�นคงด้ว้ยบรกิาร 
ระด้บัมอ้อาช่พ่ท่�ห้ลากห้ลายเพ้�อสุนับสุนุน 
พนักงานซ่�งทำางานท่�บา้น

• ท่�อยูท่างธุุรกิจสุำาห้รบัการสุง่ต่อ
ไปรษณ่ยภัณฑ์

• ห้มายเลขโทรศััพท์ในพ้�นท่�พรอ้ม 
บรกิารรบัสุายโทรศััพท์

• เขา้ใช่บ้รกิารพ้�นท่�ทำางานในพ้�นท่�ได้ท้กุเม้�อ 
ท่�ต้องการ
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ร้บ่การ้สน่บสนนุจากท่ำมงานขึ้นาด้ใหญ่่
ขึ้องเร้า ซ้ึ่�งม่สมาช่ก่มากกวา่ 15,000 คน

ท่มงานเฉพาะด้า้นทั�วโลกของเรา ได้แ้ก่ ผููร้บัเห้มาด้า้นการทำาความสุะอาด้ 
ผููจ้ดั้การชุ่มช่น ผูู้จดั้การงานซอ่มบำารงุ ผููป้ระสุานงานเจา้ห้น้าท่�ให้ ้
ความช่ว่ยเห้ลอ้ด้า้นบญัช่ ่เจา้ห้น้าท่�แผูนกต้อนรบัระด้บัมอ้อาช่พ่ วศิัวกร IT 
และท่มงานด้า้นอ้�นๆ อ่กมากมาย พรอ้มท่�จะช่ว่ยให้ค้ณุทำางานได้อ้ยา่งราบร้�น 
ตลอด้ทั�งวนั



แอฟรกิา
เอเช่ย่-แปซฟิกิ
ยุโรป
ละตินอเมรกิา
อเมรกิาเห้น้อ
สุห้ราช่อาณาจกัร

+27 21 300 4350

+91 22 6786 9165

+492 113 8789809

+52 55 9171 1111

+1 888-673-7850

0800 756 2911

ต่ัด้ต่ัอพููด้คุย่ 
เก่�ย่วก่บส่�งท่ำ�เร้าช่ว่ย่ได้้

ท่�ปรก่ษามากประสุบการณ์ของเราพรอ้มให้ค้วามช่ว่ยเห้ลอ้คณุทกุวนั ตลอด้ 24 ช่ั�วโมง 
เพ้�อให้ค้ณุกลบัมาทำางานได้อ้ยา่งรวด้เรว็ คุม้ค่า และมป่ระสุทิธุภิาพ

iwgplc.com


