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Opřít se o nás můžete dnes
i v době, kdy bude zase lépe

Tým společnosti IWG dělá maximum pro to, aby naše 
služby fungovaly v co nejběžnějším režimu a abyste ve 
svých obchodních aktivitách mohli pokračovat i v této 
nelehké době. V tomto dokumentu jsme pro vás shrnuli 
opatření, která jsme přijali v reakci na současnou krizi. 

BEZPEČNÉ
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Abyste mohli spokojeně 
pracovat bezpečnějším 
a udržitelnějším způsobem. 

POMOC S PŘÍPRAVOU
NA NOVOU ÉRU 

Pomůžeme vám vytvořit 
podmínky pro práci na dálku 
v globálním měřítku a tím snížit 
rizika.

PŘÍPRAVA NA RYCHLÝ
NÁVRAT K PRÁCI

Flexibilní řešení kancelářských 
prostorů navržená podle vašich 
potřeb vám umožní pružně 
reagovat na vývoj.
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Příprava na rychlý 
návrat k práci

Pomůžeme vám rychle a co nejúsporněji obnovit 
chod vašeho podniku. Vytvoříme pro vás řešení 
kancelářských prostorů přesně podle vašich 
aktuálních potřeb, které si později, až bude 
situace předvídatelnější, snadno přizpůsobíte.

Profesionální home office

Využijte naše měsíčně placené 
virtuální služby a zajistěte svým 
týmům pracujícím z domova 
profesionální podporu. 

• firemní adresa pro přeposílání 
pošty

• místní telefonní čísla 
se službou vyřizování 
telefonních hovorů

• možnost využití místních 
kanceláří podle potřeby

• vyřízení do 24 hodin

Flexibilní pracovní prostory

Pokud vaše kancelář musela 
omezit provoz nebo vám 
chybí zázemí pro zaměstnance 
pracující na dálku, jsme schopni 
vám nabídnout prostory, 
jaké potřebujete, kdy a kde 
potřebujete.

• vyřešení problému se 
zpožděním stavby 

• okamžitá dostupnost, kdekoli 
potřebujete

• kompletní zařízení a vybavení 
a špičkové připojení Wi-Fi

• krátkodobý i dlouhodobý 
pronájem

• kanceláře a jednací prostory 
všech velikostí

Naprostá flexibilita

Budoucnost je nejistá, a tak 
vám bez jakýchkoli závazků 
a rizik nabízíme prostory, jaké 
potřebujete dnes. V případě 
potřeby je později jednoduše 
změníte.

• pronájem na jakékoli období – na 
jednotlivé měsíce i celé roky 

• žádné investiční výdaje 
a počáteční náklady 

• soukromé kanceláře i celá 
podlaží, řešení pro jednotlivce 
i týmy

• možnost výměny za větší prostor 
či přesunu do jiné pobočky

• při prodlužování smlouvy 
možnost výměny za menší 
prostor

• začít můžete hned, zaplatíte 
později
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Bezpečné 
pracovní prostředí

Na základě pokynů Světové zdravotnické organizace jsme pro ochranu zdraví 
a zajištění bezpečnosti na pracovištích přijali níže popsaná opatření. 
V celé síti našich 3 500 poboček jsme schopni vytvářet bezpečné pracovní 
prostředí, které odpovídá požadavkům dnešní doby a pomůže vytvořit 
podmínky pro udržitelnější a lépe vyhovující způsoby práce v budoucnu. 

Omezení fyzického kontaktu

Obecné zásady pro omezení fyzického kontaktu 
mezi lidmi jsme přizpůsobili specifi ckému prostředí 
pracovních prostorů. Abychom všude v našich budovách 
zajistili dodržování bezpečných odstupů, vytvořili jsme 
srozumitelné instrukce a značení informující o správném 
způsobu používání společných prostor, soukromých 
kanceláří a zasedacích místností.

Větší důraz na hygienu

Při úklidu pracovních prostorů, povrchů 
a míst, kterých se lidé často dotýkají, dbáme 
na dodržování nejpřísnějších hygienických 
standardů podle celosvětově platných předpisů 
o zdraví a bezpečnosti.

V soukromých kancelářích je nově méně 
stolů a více volného prostoru, aby byly 
kanceláře bezpečnější.

Židle v zasedacích místnostech jsou 
posunuty tak, aby lidé neseděli přímo 
proti sobě a měli více místa. V místnostech 
se chodí jedním směrem, a to po směru 
hodinových ručiček.

Omezení fyzického kontaktu doporučujeme 
také ve společných prostorech.

Min. 2metrové rozestupy

Pohyb po směru
hodinových ručiček

Posunutí 
sedadel 

proti soběPosunutí 
sedadel 

proti sobě

Min. 2metrové 
rozestupy

Min. 2metrové 
rozestupy
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Pobočky jsou připravené 

V zájmu bezpečnosti našich zaměstnanců 
a zákazníků připomínáme návštěvníkům 
pomocí podlahových pásek a značení, aby 
dodržovali bezpečné odstupy a rozestupy 
u stolů.

Rozestupy ve frontách

Páskou jsme vyznačili správné 
rozestupy, které by návštěvníci 
měli dodržovat při čekání například 
v recepci, kuchyňce nebo lounge.

Vyznačené trasy

Pomocí zvláštních pásek jsme na 
podlahách vyznačili trasy, které lidi 
provedou našimi budovami, aniž by 
náhodně přišli do kontaktu s ostatními. 

Značky ve výtazích

Do výtahů jsme instalovali značky, 
které lidem pomohou stát ve správné 
vzdálenosti od ostatních. 

Rozestupy u stolů

Abychom fyzický kontakt mezi lidmi 
omezili také přímo v prostorech pro 
práci, zavedli jsme větší rozestupy 
u stolů v kancelářích, zasedacích 
místnostech a společných zónách. 

Dezinfekce

Všude v našich centrech jsou 
k dispozici dezinfekční prostředky, jako 
jsou alkoholové dezinfekce na ruce 
a dezinfekční ubrousky. 

Roušky

V oblastech, kde to je povinné,
musí zaměstnanci i zákazníci nosit 
roušky. 
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Propagujeme bezpečné postupy

Zpracovali jsme pokyny pro ochranu zdraví 
a bezpečnou práci v našich pobočkách 
a vyvěsili je na strategických místech. 

V zájmu vaší vlastní bezpečnosti, jakož i zpomalení 
šíření koronaviru COVID-19 vás žádáme, abyste si od 

ostatních udržovali odstup 2 metrů / 6,5 stop.

Děkujeme vám za spolupráci.

2 metry

6,5 stopy

UDRŽUJTE SI ODSTUP 
OD OSTATNÍCH 

Pracujte bezpečně a dodržujte fyzický odstup Pomozte zastavit šíření 
nemoci COVID-19

Naší hlavní prioritou je zdraví a bezpečnost zákazníků, 
zaměstnanců a návštěvníků.

Před použitím kopírek, tiskáren, kávovarů a chladničky si vždy umyjte 
nebo vydezinfikujte ruce.

Děkujeme vám za spolupráci

Naší hlavní prioritou je zdraví a bezpečnost 
našich zaměstnanců, klientů a návštěvníků.
 
Pomozte prosím minimalizovat riziko nákazy a buďte ohleduplní k ostatním. 
Pokud jste v nedávné době navštívili některou z vysoce rizikových oblastí 
nebo máte podezření, že jste se s virem, který způsobuje onemocnění 
COVID-19, mohli dostat do kontaktu jakýmkoli jiným způsobem, nechoďte do 
našeho centra, dokud nemůžete zodpovědně potvrdit, že se u vás 14 dní 
neprojevily žádné příznaky. 
 
Podrobnější informace o vysoce rizikových oblastech a také obecné 
informace o onemocnění COVID-19 najdete na webu Světové zdravotnické 
organizace: 
 
www.who.int 
 
Pokud máte horečku nebo příznaky podobné chřipce, okamžitě se poraďte 
s lékařem a jděte domů. Do práce či našeho centra se vraťte až potom, co 
vám to povolí lékař. 
 
Děkujeme vám za spolupráci. 

COVID-19 
(koronavirus)

Děkujeme vám za spolupráci

Bezpečnost při  
jednáních

Naší hlavní prioritou je zdraví a bezpečnost zákazníků, 
zaměstnanců a návštěvníků. Respektujte následující doporučení.

Dodržujte bezpečné rozestupy – 
všichni by měli sedět nebo stát 
alespoň 2 metry od sebe.

Když přicházíte do místnosti nebo 
odcházíte z místnosti, jděte po směru 
hodinových ručiček, abyste se vyhnuli 
přímému kontaktu s ostatními.

Při přípravě a nalévání kávy nebo čaje 
používejte ubrousek – nedotýkejte se 
věcí přímo.

Pokud se při jednání podává 
občerstvení, při jídle dodržujte 
bezpečný odstup.

Ne přímo proti sobě, 2 

metry od sebe
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Pomoc s přípravou 
na novou éru

Vzhledem k tomu, že se podniky snaží snižovat riziko a využívat 
výhody práce na dálku, rozložení pracovní síly se brzy stane novou 
normou. Díky našemu portfoliu řešení kancelářských prostor 
můžete svým pracovníkům dopřát pružnost a rozložit pracovní 
sílu.
Více místa pro vaše týmy 

Dokud je nutné omezovat fyzický 
kontakt mezi lidmi, možná pro své týmy 
budete potřebovat o něco více místa. 

• Pronajměte si krátkodobě prostory 
v nejbližší pobočce, nebo vytvořte pro 
každé oddělení zázemí na jiném místě. 

• Pronajměte si další kanceláře ve svém 
domovském centru nebo v jiných 
pobočkách.

• Vybrat si můžete z mnoha verzí 
uspořádání kanceláře.

Podmínky pro profesionální práci na 
dálku

Nabídněte svým lidem přístup do 
naší sítě profesionálních pracovních 
prostorů, aby mohli kdekoli na světě 
pracovat na dálku.

• Umožněte zaměstnancům pracovat 
produktivně blíže domovu.

• Síť poboček v centrech měst i na 
předměstích 

• Programy členství umožňující placení 
podle využití

• Krátkodobá řešení i dlouhodobější 
programy pro podniky

Podmínky pro profesionální práci 
z domova

Zvolte si spolehlivý program s širokou 
škálou profesionálních služeb, které 
usnadní život zaměstnancům pracujícím 
doma.

• Firemní adresa pro přeposílání pošty

• Místní telefonní čísla 
se službou vyřizování telefonních 
hovorů

• Možnost využití místních kanceláří 
podle potřeby
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Podpora skvělého týmu 
15 000 lidí

Náš motivovaný tým poskytovatelů úklidových 
služeb, správců komunit, vedoucích údržby, 
koordinátorů zákaznické podpory, profesionálních 
recepčních, techniků IT a mnoha dalších 
specializovaných pracovníků se stará o to, abyste 
v práci prožili skvělý den.



AFRIKA  

APAC

EVROPA 

LA

SA

VB

+27 21 300 4350

+91 22 6786 9165

+492 113 8789809

+52 55 9171 1111

+1 888-673-7850

0800 756 2911

Ozvěte se nám a zeptejte se, 
jak vám můžeme pomoci

Naši zkušení poradci jsou vám k dispozici 24 hodin denně 7 dní 
v týdnu a rádi vám pomohou, abyste návrat k práci zvládli rychle, levně 

a produktivně.

iwgplc.com


