IWG SAĞLIK
VE GÜVENLİK
YÖNERGELERİ

İşletmenizin bugününü ve daha parlak bir
geleceğe uzanmasını destekleme
IWG olarak, bu zorlu zamanlarda işinizi
yönetmeye devam edebilmeniz adına aksamaları
en aza indirmek üzere sıkı çalışıyoruz.
Yaşadığımız krize karşılık aldığımız önlemleri
açıklamak amacıyla bu belgeyi hazırladık.

İŞE HIZLI BİÇİMDE GERİ
DÖNMENİZİ SAĞLAMA

GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA
ALANI SAĞLAMA

İhtiyaçlarınıza uygun tasarlanan
esnek çalışma alanı çözümleri
sayesinde hızlı hareket
edebilme çevikliği.

Güvenli, daha sürdürülebilir ve
daha mutlu bir çalışma tarzının
keyfine varmanızı sağlayan
destek.

YENİ GELECEĞE UYUM
SAĞLAMANIZA YÖNELİK
YARDIM
Küresel ölçekte uzaktan
çalışmaya imkan vererek riski
azaltma olanağı.
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İşe hızlı biçimde
geri dönmenizi sağlama
İşe olabildiğince hızlı ve maliyet etkin bir biçimde
dönmenize yardımcı olmak için yanınızdayız. Bugünkü
ihtiyaçlarınıza uygun olarak tasarlanan ve koşullar daha
öngörülebilir hale geldiğinde değiştirebileceğiniz bir
çalışma alanı çözümü oluşturun.

Üst düzey esneklik

Profesyonel ev ofisi

Gelecek belirsiz olduğundan
değişen ihtiyaçlarınıza uyum
sağlayabilmeniz adına ihtiyaç
duyduğunuz alanı taahhütte
bulunmadan veya risk söz
konusu olmadan sunabiliyoruz.

Aylık kullanılabilen çeşitli sanal
hizmetlerle evden çalışan
ekiplerinize yönelik profesyonel
destek sunun.

• Yapı kaynaklı gecikmelerin
üstesinden gelin

• İster aydan aya ister birkaç
yıllık olsun dilediğiniz süreyi
seçebilirsiniz

• Çağrı yanıtlama hizmetinin
verildiği yerel telefon
numaraları

• İhtiyaç duyduğunuz yerden
anlık erişim

• Sermaye gideri veya peşin
ödeme masrafı yok

• İşletme kalitesinde Wi-Fi
özelliğine sahip kullanıma
hazır ve tamamen mobilyalı
• Kısa süreli veya uzun süreli

• Özel ofislerden bir katın
tamamına kadar tek kişilik
ya da tüm ekibinize yönelik
çalışma alanı

• İhtiyaç duyduğunuzda yerel
çalışma alanını kullanma
olanağı

• Dilediğiniz boyutta ofisler ve
toplantı alanları

• Ölçeği genişletin veya başka
bir lokasyona taşının

İhtiyaçlarınıza duyarlı çalışma
alanı
Ofisinizde kısıtlı erişim
uygulanıyorsa veya uzaktan
çalışanlara yer sağlamanız
gerekiyorsa ihtiyaç duyduğunuz
alanı ihtiyaç duyduğunuz yerde
ve zamanda sunabiliriz.

• Posta yönlendirmek için iş
adresi

• 24 saatte kurulum

• Sözleşmeyi yenileyerek ölçeği
küçültün
• Şimdi çalışmaya başlayın ve
daha sonra ödeyin
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Güvenli bir
çalışma alanı sağlama
WHO iş yeri sağlık ve güvenlik yönergelerine dayanarak
aşağıdaki önlemleri aldık.
3.500'den fazla lokasyondan oluşan ağımızla bugünün
gereksinimlerini karşılayıp gelecekte daha sürdürülebilir
ve daha mutlu bir çalışma şekline katkıda bulunan
güvenli bir çalışma ortamı sağlayabiliyoruz.
Fiziksel mesafe

Yüksek düzeyde hijyen

Fiziksel mesafe ilkelerini iş çalışma alanımızda uyguladık.
Binalarımızın tamamında güvenli mesafenin korunmasını
sağlamak için açık alanların, özel ofislerin ve toplantı
alanlarının kullanımıyla ilgili net bilgiler ve işaretler
sağladık.

Küresel sağlık ve güvenlik yönetmeliklerini
karşılamak için temas noktalarını, yüzeyleri
ve çalışma alanlarını sıkça temizleyerek en
yüksek hijyen standartlarına uygun bir şekilde
çalışıyoruz.

Minimum 2 metrelik tampon bölgeler

Çapraz
oturma
düzeni

Çapraz
oturma
düzeni

Minimum 2 metrelik
tampon bölgeler

Minimum 2 metrelik
tampon bölgeler

Saat yönünde
hareket

Özel ofisler, güvenli harekete imkan
tanımak için daha az sayıda masa ve
serbest akışın olduğu alanla yeniden
düzenlendi.

Toplantı odaları, daha fazla alan için çapraz
oturma düzenine ve odada saat yönünde
hareket protokolüne sahiptir.

Aynı zamanda açık alanlarda fiziksel
mesafenin korunmasını teşvik ediyoruz.
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Çalışma alanımızı ayarlama
Personelimizin ve müşterilerimizin güvenliğini
sağlamak amacıyla ziyaretçilere fiziksel mesafeyi ve
mesafeli oturma yönergelerini hatırlatmak için zemin
bantları ve çıkartmalar kullanıyoruz.

Bekleme göstergeleri

Yol göstergeleri

Resepsiyonlar, mutfaklar veya
lounge'lar gibi alanlarda beklerken
mesafe kurallarına uyulması için
göstergeler yerleştirdik.

İnsanların başkalarıyla yanlışlıkla
temas etmeden binalarımızda gideceği
yeri bulmasına yardımcı olan yürüme
yolları oluşturmak için yol göstergeleri
yerleştirdik.

Mesafe göstergeleri

Mesafeli oturma düzeni

İnsanların durması gereken noktaları
göstermek için asansörlerimize
mesafe göstergeleri yerleştirdik.

Ofislerimizde, toplantı odalarımızda
ve ortak alanlarda fiziksel mesafeye
uyulması için mesafeli oturma düzenini
uygulamaya koyduk.

Mikroptan arındırma

Maskeler

Merkezlerimiz genelinde kolayca
ulaşılabilir noktalara alkol bazlı el
dezenfektanları ve ıslak mendiller
gibi mikroptan arındırıcı malzemeler
yerleştirdik.

Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın
zorunlu noktalarda maske takması
gerekmektedir.
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Daha güvenli bir şekilde
çalışmanın desteklenmesi
Çalışma alanlarımız için sağlık ve güvenlik
yönergeleri oluşturup merkezlerimizde net olarak
görülebilen stratejik noktalara yerleştirdik.
LÜTFEN MESAFENİZİ KORUYUN
Fiziksel mesafe kuralına uyarak güven içinde çalışın

COVID-19'un yayılmasını
durdurmaya yardımcı olun
En önemli önceliğimiz; müşterilerimizin, çalışanlarımızın
ve misafirlerimizin sağlığı ve zindeliğidir.

2 metre

Desteğiniz için teşekkür ederiz.

(Koronavirüs)

Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve misafirlerimizin
sağlığı ve zindeliği, en önemli önceliğimizdir.
Riski en aza indirmeye yardımcı olmak amacıyla ve etrafınızdaki kişileri
de düşünerek, yakın zamanda yüksek riskli bir bölgeye seyahat ettiyseniz
veya herhangi bir şekilde COVID-19’a maruz kalmış olabileceğinizi
düşünüyorsanız, 14 gün boyunca semptom göstermediğinizden emin
olmanızı ve bu süre içinde merkeze gelmemenizi rica ediyoruz.

6,5 fit

Kendi güvenliğinizi korumak ve COVID-19'un
yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olmak için
etrafınızdaki kişilerle aranızda 2 metre/6,5 fit mesafe
bırakmanızı rica ediyoruz.

COVID-19

Yüksek riskli bölgeler hakkında daha fazla bilgi edinmek veya COVID-19
hakkında genel bilgilere ulaşmak için Dünya Sağlık Örgütü’nün web sitesini
ziyaret edebilirsiniz:

Lütfen fotokopi makinelerini, yazıcıları, kahve makinelerini veya buzdolabını
kullanmadan önce ellerinizi yıkayın veya dezenfekte edin.

Desteğiniz için teşekkür ederiz

Sağlıklı ve güvenli
toplantılar
En önemli önceliğimiz; müşterilerimizin, çalışanlarımızın
ve misafirlerimizin sağlığı ve zindeliğidir. Lütfen bu yönergeleri uygulayın.
Otururken veya ayaktayken
diğerleriyle aranıza en az 2 metre
mesafe koyarak fiziksel mesafe
kuralına uyun
Teması önlemek için, odaya girerken
veya odadan çıkarken bunu saat
yönünde yapmaya dikkat edin

www.who.int

Doğrudan teması önlemek için,
kahve/çay malzemelerini kullanırken
lütfen peçete kullanın

Ateşiniz varsa veya grip benzeri semptomlar gösteriyorsanız lütfen hemen
bir doktora başvurun, evinize gidin ve yalnızca uzman bir doktorun onay
vermesi durumunda işe/merkeze geri dönün.

Toplantınızda yiyecek-içecek ikramı
olacaksa lütfen servis sırasında fiziksel
mesafe kuralına uyun

Desteğiniz için teşekkür ederiz.

ve
kilde le
az şe esafey
Çapr re m
et
2m

Desteğiniz için teşekkür ederiz
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Yeni geleceğe uyum
sağlamanız için yardım
İşletmeler uzaktan çalışmanın riskini azaltıp bu çalışma yönteminden
yararlandıkça, personelin dünyanın farklı noktalarından işlerini yürütmesi
normal uygulama hâline gelecek. Portföyümüzdeki çalışma alanı çözümlerinden
yararlanarak iş gücünüzü dağıtın ve çalışanlarınıza esneklik sağlayın.
Ekip üyelerinizin mesafe kurallarına
uymasını sağlama

Profesyonel bir şekilde uzaktan
çalışmaya imkan sağlama

Profesyonel bir şekilde evden
çalışmaya imkan sağlama

Fiziksel mesafe uygulaması devam
ederken çalışanlarınıza yer sağlamak
için daha fazla alana ihtiyaç
duyabilirsiniz.

Küresel ölçekte uzaktan çalışmaya
imkan sağlamak için profesyonel
çalışma alanları ağımıza erişim
sağlayın.

Evden çalışan personelinizi
desteklemek için kapsamlı profesyonel
hizmetler yelpazesi ile sağlam bir
program oluşturun.

• Yakındaki bir lokasyonda kısa vadeli
bir alan alın veya farklı işlevler için
bölgesel merkezler oluşturun

• Çalışanların evlerine daha yakın
lokasyonlarda çalışıp üretken
kalmasını sağlayın

• Postayı yönlendirmek için iş adresi

• Aynı merkezde veya farklı
lokasyonlarda daha fazla ofis alanı alın

• Şehir merkezi ve banliyö
bölgelerindeki lokasyonlardan oluşan
ağ

• İhtiyaç duyduğunuzda yerel çalışma
alanını kullanma olanağı

• Kapsamlı ofis düzenleri yelpazesinden
dilediğinizi seçin

• Çağrı yanıtlama hizmeti ile
yerel telefon numaraları

• Kullandığın kadar öde erişimine
olanak tanıyan üyelik planları
• Kısa vadeli çözümler veya uzun vadeli
kurumsal programlar
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15.000 kişilik harika
ekibimiz hizmetinizde
İş yerinde harika bir gün geçirmenizi sağlamak
üzere temizlik yüklenicileri, topluluk yöneticileri,
bakım yöneticileri, hesap yardım masası
koordinatörleri, profesyonel resepsiyon görevlileri,
BT mühendisleri ve çok daha fazlasından oluşan
özel ve küresel ekibimiz yanınızda.
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Size nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda
bilgi almak için bizimle iletişime geçin
Deneyimli danışmanlarımız hızlı, maliyet etkin ve üretken bir şekilde işe geri
dönmenize yardımcı olmak için 7/24 yardıma hazır.

+27 21 300 4350

AFRİKA

+91 22 6786 9165

ASYA PASİFİK

+492 113 8789809

AVRUPA
LATİN AMERİKA

+52 55 9171 1111

KUZEY AMERİKA

+1 888-673-7850

BİRLEŞİK KRALLIK

0800 756 2911

iwgplc.com

