
РЕКОМЕНДАЦІЇ IWG 
ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
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Підтримка вашого бізнесу зараз
і в майбутньому

Спеціалісти IWG всіма силами намагаються звести 
будь-які дестабілізуючі фактори до мінімуму, щоб ви 
могли керувати бізнесом у цей непростий час. У цьому 
документі ми розповідаємо про заходи, які вживаємо у 
відповідь на поточну кризову ситуацію. 

БЕЗПЕЧНЕ РОБОЧЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ
Працюйте більш безпечно, 
стабільно та приємно.

ДОПОМОГА В АДАПТАЦІЇ 
ДО НОВОГО МАЙБУТНЬОГО 
Зменшуйте ризики завдяки 
можливостям дистанційної 
роботи з будь-якої точки світу. 

МОЖЛИВІСТЬ ШВИДКО 
ПОВЕРНУТИСЯ ДО РОБОТИ
Користуйтеся гнучкими 
офісними рішеннями, 
створеними згідно з вашими 
потребами.
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Можливість швидко 
повернутися до роботи

Ми допоможемо вам якнайшвидше повернутися до роботи з 
максимальною вигодою. Створіть офісне рішення, яке відповідає вашим 
поточним потребам і яке можна підлаштувати під майбутні умови.

Професійний домашній 
офіс
Надавайте професійну 
підтримку своїм робочим 
командам, які працюють 
удома, за допомогою наших 
віртуальних послуг на місяць. 

• Бізнес-адреса для 
пересилання пошти

• Місцеві телефонні номери 
й послуга прийому дзвінків

• Місцевий робочий простір 
на вимогу

• Підготовка до роботи 
протягом 24 годин

Адаптивний робочий 
простір
Якщо доступ до вашого 
офісу обмежений або вам 
необхідно організувати 
дистанційну робочу команду, 
ми надамо вам необхідний 
простір у потрібний час і в 
потрібному місці.

• Без простоїв через 
переустаткування

• Миттєвий доступ у будь-
який час

• Готові до роботи й повністю 
мебльовані приміщення з 
Wi-Fi бізнес-класу

• Оренда на короткий або 
тривалий термін

• Офіси й переговорні кімнати 
будь-якого розміру

Великий вибір офісів
Ми не знаємо, що буде далі 
але ми можемо надати вам 
потрібний сьогодні простір 
без ризиків і зобов’язань, щоб 
ви могли змінювати його за 
необхідності.

• Будь-які терміни — від 
щомісячної оренди до 
оренди на кілька років 

• Без капітальних витрат або 
попередньої оплати 

• Від приватного офісу до 
цілого поверху, для однієї 
людини або всієї робочої 
команди

• Збільшення простору, 
можливість переїзду в інший 
бізнес-центр

• Зменшення простору під час 
поновлення контракту 

• Можливість почати 
працювати зараз і сплатити 
пізніше
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Безпечне робоче 
середовище

Ми застосували вказані нижче заходи на основі рекомендацій 
ВООЗ з охорони здоров’я й безпеки. 
Для всієї нашої мережі з 3500 бізнес-центрів ми забезпечуємо 
безпечне робоче середовище, яке відповідає поточним вимогам 
і в майбутньому може стати більш екологічним і приємним 
місцем для роботи. 

Фізичне дистанціювання
Ми застосували принципи фізичного 
дистанціювання до робочих просторів. Щоб ви 
могли дотримуватися безпечної дистанції в наших 
будинках, ми надаємо необхідну інформацію 
та вказівники з користування приміщеннями 
відкритого планування, приватними офісами й 
переговорними кімнатами.

Посилена гігієна
Ми працюємо згідно з найвищими 
стандартами гігієни та приділяємо особливу 
увагу обробці контактних поверхонь і 
місць частого користування відповідно до 
міжнародних норм з охорони здоров’я й 
безпеки. 

У приватних офісах розташовано 
менше столів і виділено більше 
вільного простору для безпечного 
пересування.

У переговорних кімнатах місця 
розташовано на відстані для збільшення 
вільного простору та застосовується 
протокол руху за годинниковою стрілкою.

Ми також заохочуємо фізичне 
дистанціювання у приміщеннях 
відкритого планування.

Буферн� зони не менше 2 метр�в

Дистанц�йован�
м�сця

Дистанц�йован�
м�сця

Буферн� зони не 
менше 2 метр�в

Буферн� зони не 
менше 2 метр�в

Рух за годинниковою
стр�лкою
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Підготовка робочого простору 

Для безпеки персоналу й наших клієнтів ми 
використовуємо підлогові наклейки, що нагадують 
відвідувачам про фізичне дистанціювання, і надаємо 
рекомендації з розташування сидячих місць.

Індикатори очікування
Ми використовуємо індикатори 
для фізичного дистанціювання 
під час очікування в таких місцях, 
як приймальня, кухня або бізнес-
вітальня.

Індикатори шляху
Ми використовуємо індикатори 
шляху для визначення маршрутів, 
якими повинні пересуватися 
люди в наших бізнес-центрах, щоб 
уникнути випадкових контактів з 
іншими. 

Індикатори дистанційного 
розташування
У ліфтах ми використовуємо 
індикатори дистанційного 
розташування, які показують, де 
повинні стояти люди. 

Дистанційовані сидячі місця
Ми використовуємо дистанційовані 
сидячі місця, які сприяють 
фізичному дистанціюванню в наших 
офісах, переговорних кімнатах і 
зонах спільного користування. 

Санітарна обробка
Ми розташували засоби 
санітарної обробки, зокрема 
спиртові антисептики для рук 
і антибактеріальні серветки, в 
доступних місцях наших бізнес-
центрів. 

Маски
Ми вимагаємо, щоб наші 
працівники та клієнти носили маски, 
де це необхідно. 
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Безпечніша робота

Ми склали рекомендації з охорони здоров’я й техніки 
безпеки для наших робочих просторів і розташували 
їх у стратегічних місцях наших бізнес-центрів. 

Для вашої власної безпеки та для вповільнення 
поширення COVID-19 просимо триматися на 

відстані щонайменше 2 метри від інших людей.

Дякуємо!

2 метри

6,5 футів

БУДЬ ЛАСКА, ТРИМАЙТЕ 
ДИСТАНЦІЮ 

Тримайте безпечну відстань від інших людей під час роботи
Допоможіть зупинити 

розповсюдження COVID-19
Здоров’я й безпека наших клієнтів, співпрацівників 

і гостей надзвичайно важливі для нас.

Обов’язково мийте або обробляйте антисептиком руки, перш ніж 
користуватися фотокопіювальною технікою, принтерами, кавовими 

машинами й холодильником.

Дякуємо!

Здоров’я й безпека наших співробітників, 
клієнтів і гостей надзвичайно важливі для нас.
 
Якщо ви нещодавно повернулись із зони підвищеного ризику або 
вважаєте, що могли заразитися COVID-19 іншим чином, для мінімізації 
ризику й заради безпеки інших людей просимо вас не відвідувати 
центр, доки не мине 14 днів після повного зникнення симптомів. 
 
Подробиці про зони підвищеного ризику й загальну інформацію 
про вірус COVID-19 можна дізнатися на сайті Всесвітньої організації 
охорони здоров’я: 
 
www.who.int 
 
Якщо у вас висока температура або симптоми, схожі на грип, 
будь ласка, поверніться додому й негайно зверніться до лікаря. 
Повернутися до роботи / в центр ви зможете тільки після консультації 
з лікарем.
 
Дякуємо за підтримку.  

COVID-19 
(коронавірус)

Дякуємо!

Здорові й безпечні 
зустрічі

Здоров’я й безпека наших клієнтів, співпрацівників 
і гостей надзвичайно важливі для нас. Будь ласка,  

дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій.

Сидіть і стійте на відстані принаймні 
2 метри один від одного, щоб 
дотримуватися соціальної дистанції.

Заходьте до приміщення та виходьте з 
нього за годинниковою стрілкою, щоб 
уникнути контакту з іншими людьми.

Користуйтесь аксесуарами для кави 
або чаю через серветку, щоб уникнути 
безпосереднього контакту.

Якщо на зустрічі подається їжа, 
дотримуйтеся соціальної дистанції під 
час її сервірування.

Принаймні 2 метри
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Допомога з адаптацією 
до нового майбутнього 

Дистанційовані робочі групи стануть новою нормою для компаній, 
які хочуть зменшити ризик і вигідно користуватися перевагами 
дистанційної роботи. Гнучко керуйте своїми працівниками й 
розподіляйте їх за допомогою наших офісних рішень.

Дистанційоване розташування 
працівників 
Поки існує потреба у фізичному 
дистанціюванні, вам може 
знадобитися більше місця для 
розташування працівників. 

• Можливість орендувати 
приміщення на короткий термін 
у найближчому бізнес-центрі або 
створити регіональні робочі точки 
для різних функцій 

• Можливість зайняти більше 
офісного простору в тому ж бізнес-
центрі чи в інших будинках

• Широкий вибір варіантів 
планування офісів

Професійна дистанційна робота
Надайте своїм працівникам доступ 
до нашої мережі професійних 
робочих просторів, щоб вони могли 
працювати дистанційно з будь-якої 
точки світу.   

• Можливість продуктивної роботи 
ближче до домівки 

• Мережа робочих приміщень у 
центрі міста та приміських зонах 

• Варіанти участі в програмі 
з можливістю оплати в міру 
використання

• Короткотривалі рішення та 
довготривалі корпоративні 
програми

Професійна робота вдома
Створіть надійну програму з 
професійних послуг для підтримки 
персоналу, який працює вдома.  

• Бізнес-адреса для пересилання 
пошти

• Місцеві телефонні номери 
й послуга прийому дзвінків

• Місцевий робочий простір на 
вимогу
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Наша чудова команда  
з 15 000 фахівців

Наша всесвітня команда підрядників із прибирання, 
менеджерів зі зв’язків зі спільнотою, менеджерів із 
технічного обслуговування, координаторів служби 
підтримки клієнтів, професійних секретарів, ІТ-інженерів 
та інших фахівців робить усе можливе, щоб ви відмінно 
провели робочий день.



АФРИКА  
АЗІЙСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
ЄВРОПА 
ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА
ПІВНІЧНА АМЕРИКА  
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

+27 21 300 4350
+91 22 6786 9165
+492 113 8789809

+52 55 9171 1111
+1 888-673-7850

0800 756 2911

Зв’яжіться з нами, 
якщо вам потрібна допомога

Наші досвідчені консультанти, які працюють цілодобово й без 
вихідних, готові допомогти вам швидко, продуктивно та без зайвих 

витрат повернутися до роботи.

iwgplc.com


