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Tuemme yritystäsi nyt ja 
kirkkaammassa tulevaisuudessa

IWG työskentelee ahkerasti minimoidakseen 
häiriöt, jotta voit keskittyä liiketoimintaasi näinä 
haastavina aikoina. Olemme valmistelleet tämän 
dokumentin selittääksemme niitä toimia, joiden 
avulla vastaamme nykyisen kriisin haasteisiin. 

TARJOAMME TURVALLISEN 
TYÖYMPÄRISTÖN

Annamme tarvittavan tuen, 
jotta voit nauttia turvallisesta, 
vakaasta ja onnellisesta 
työntekotavasta.

AUTAMME SINUA 
MUKAUTUMAAN UUSIIN 
HAASTEISIIN 

Vähennä riskejä 
mahdollistamalla etätyönteko 
maailmanlaajuisesti. 

VARMISTAMME, ETTÄ PÄÄSET 
NOPEASTI JATKAMAAN TÖITÄSI

Reagoi nopeasti ja ketterästi 
joustavilla työtilaratkaisuilla, 
jotka on suunniteltu tarpeidesi 
mukaisiksi.
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Varmistamme, että pääset  
nopeasti jatkamaan töitäsi

Olemme valmiita auttamaan sinua pääsemään 
töihin niin pian ja niin kustannustehokkaasti kuin 
mahdollista. Luo työtilaratkaisu, joka on rakennettu 
tämän päivän tarpeidesi mukaiseksi mutta jota on 
helppo muuttaa olosuhteiden vakiintuessa.

Ammattimainen kotitoimisto

Tarjoa ammattitason tuki kotona 
työskenteleville tiimeillesi 
erilaisilla kuukausittaisilla 
virtuaalipalveluillamme. 

• Yritysosoite postin 
ohjaamiseen

• Paikalliset puhelinnumerot 
puhelun vastauspalvelulla

• Mahdollisuus käyttää 
paikallista työtilaa aina 
tarvittaessa

• Käyttövalmis 24 tunnissa

Nopeasti käyttövalmis työtila

Jos toimistoosi pääsyä on 
rajoitettu tai sinun on saatava 
tila etätyöntekijöillesi, voimme 
tarjota tilan silloin ja siellä, kun 
sitä tarvitset.

• Selviydy rakennusvaiheen 
viivästymisistä 

• Heti käytettävissäsi 
haluamassasi paikassa

• Käyttövalmis, täysin kalustettu 
ja varustettu yritystason Wi-
Fi-yhteydellä

• Lyhyen tai pitkän aikavälin 
käyttöön

• Kaiken kokoisia toimistoja ja 
kokoustiloja

Huippujoustavuus

Koska tulevaisuus on 
epävarma, voimme tarjota 
tänään tarvitsemasi tilan ilman 
sitoutumista tai riskejä, jotta voit 
mukauttaa toimintaasi tarpeidesi 
muuttuessa.

• Kaiken kestoiset sopimukset 
kuukausittaisista usean vuoden 
mittaisiin  

• Ei pääomamenoja tai 
ennakkokustannuksia 

• Yksityistoimistosta 
kokonaiseen kerrokseen ja 
yhdestä henkilöstä koko tiimiisi

• Lisää kokoa tai vaihda 
toimipaikkaa

• Pienennä kokoa sopimusta 
uusittaessa 

• Aloita työnteko heti ja maksa 
myöhemmin
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Tarjoamme turvallisen 
työympäristön

Olemme toteuttaneet seuraavat toimenpiteet WHO:n työtiloja 
koskevan terveys- ja turvallisuusohjeistuksen pohjalta. 
Voimme tarjota verkostomme 3 500 kohteessa turvallisen 
työympäristön, joka vastaa nykyvaatimuksiin ja tukee 
kestävämpää ja onnellisempaa tapaa tehdä töitä tulevaisuudessa. 

Fyysinen etäisyys

Olemme soveltaneet turvallisen etäisyyden pitämisen 
periaatteita toimipisteissämme. Pyrimme varmistamaan 
asianmukaiset etäisyydet rakennuksissamme selkeillä 
merkinnöillä ja ohjeilla, jotka koskevat toimintaa 
avotiloissa, yksityistoimistoissa ja kokoustiloissa.

Parempi hygienia

Hygieniatasomme on korkein mahdollinen, ja 
kaikki kosketuspisteet, pinnat ja työtilat siistitään 
säännöllisesti maailmanlaajuisten terveys- ja 
turvallisuusvaatimusten edellyttämällä tavalla.

Yksityistoimistoissa on vähemmän 
pöytiä ja enemmän vapaata tilaa, joka 
mahdollistaa turvallisen liikkumisen.

Kokoustiloissa istuimia on hajautettu 
tilan lisäämiseksi, minkä lisäksi tiloissa 
ohjeistetaan liikkumaan myötäpäivään.

Rohkaisemme myös säilyttämään fyysisen 
etäisyyden avoimissa tiloissa.

Vähintään 2 metrin väli

Hajautetut 
istumapaikat

Hajautetut 
istumapaikat

Vähintään 2 metrin 
väli

Vähintään 2 metrin 
väli

Liikkuminen 
myötäpäivään
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Työtilojemme valmistelu 

Käytämme henkilöstömme ja asiakkaidemme 
turvallisuuden varmistamiseksi 
lattiateippauksia ja tarroja muistuttamaan 
sopivista etäisyyksistä ja istumaväleistä.

Odotusmerkinnät

Olemme asettaneet odotusmerkintöjä 
helpottamaan sopivan etäisyyden 
säilyttämistä vastaanottojen, 
keittiöiden ja lounge-tilojen kaltaisilla 
alueilla. 

Kulkumerkinnät

Olemme rajanneet kulkumerkintöjen 
avulla kulkureittejä, joita myöden 
rakennuksissamme voidaan kulkea 
ilman tahattomia kontakteja. 

Etäisyysmerkinnät

Olemme kiinnittäneet hisseihimme 
merkintöjä, jotka osoittavat oikeat 
seisomapaikat. 

Istumavälit

Toimistojemme, kokoustilojemme 
ja yhteisten alueidemme istuinten 
sijoittelussa noudatetaan turvallisia 
etäisyyksiä. 

Desinfi ointi

Toimistohotelleissamme on 
laajalti tarjolla alkoholipohjaisia 
käsihuuhteita, puhdistusliinoja ja muita 
desinfi ointimateriaaleja. 

Kasvosuojaimet

Työntekijöidemme ja asiakkaidemme 
on käytettävä kasvosuojaimia, mikäli 
sitä edellytetään. 
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Tuemme turvallisempaa työskentelyä

Olemme asettaneet terveyttä ja turvallisuutta 
koskevat ohjeemme toimistohotelleihimme 
selvästi näkyville paikoille. 

Oman turvallisuutesi vuoksi ja COVID-19:n leviämisen 
hidastamiseksi pyydämme pitämään kahden metrin 

etäisyyden muihin ihmisiin.

Kiitos tuestasi.

2 metriä

6,5 jalkaa

PIDÄ ETÄISYYTTÄ 
Työskentele turvallisesti ja pidä fyysistä etäisyyttä muihin Auta estämään 

COVID-19:n leviäminen
Asiakkaidemme, työntekijöidemme ja vieraidemme hyvinvointi 

on meille tärkeintä.

Varmista, että peset tai desinfioit kätesi ennen kopiokoneiden, tulostimien, 
kahvinkeitinten tai jääkaapin käyttämistä.

Kiitos tuestasi

Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja vieraidemme 
terveys ja hyvinvointi on tärkeintä.
 
Jos olet hiljattain matkustanut riskialueelle tai uskot, että voit olla altistunut 
COVID-19-virukselle millä tahansa muulla tavalla, pyydämme minimoimaan 
riskit ja huomioimaan muut pysymällä poissa toimistohotelliympäristöstä, 
kunnes olet ollut oireeton 14 päivän ajan. 
 
Voit katsoa lisätietoa riskialueista tai yleistä tietoa COVID-19-viruksesta 
Maailman terveysjärjestön verkkosivustolta: 
 
www.who.int 
 
Jos sinulla on kuumetta tai flunssan oireita, ole välittömästi yhteydessä 
lääkäriin, mene kotiin ja palaa töihin/toimistohotelliympäristöön vasta, kun 
lääkäri on antanut siihen luvan. 
 
Kiitos tuestasi. 

COVID-19 
(koronavirus)

Kiitos tuestasi

Terveelliset ja turvalliset 
kokoukset

Asiakkaidemme, työntekijöidemme ja vieraidemme hyvinvointi 
on meille tärkeintä. Noudata näitä ohjeita.

Pidä muihin vähintään kahden metrin 
etäisyys istuessasi tai seisoessasi

Vältä kontakteja saapumalla tilaan 
ja poistumalla tilasta kulkemalla 
myötäpäivään

Käytä lautasliinaa käsitellessäsi 
kahvi-/teevälineitä suoran kontaktin 
välttämiseksi

Jos kokoukseen kuuluu catering-
palvelu, säilytä turvallinen etäisyys 
ruokaa tarjoiltaessa

Hajautetusti ja
 2 metriä
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Autamme sinua mukautumaan  
uusiin haasteisiin

Hajautettu työvoima on tulevaisuudessa normaalia, 
kun yritykset vähentävät riskejä ja hyödyntävät 
etätyöskentelyn etuja. Lisää joustavuutta ja hajauta 
työvoimaasi erilaisten työtilaratkaisuidemme avulla.

Hajauta tiimejäsi 

Saatat tarvita lisää tilaa työntekijöillesi 
fyysisen etäisyyden ylläpitämisen 
jatkuessa. 

• Valitse läheisessä toimipaikassa oleva 
tila lyhytkestoisella sopimuksella 
tai luo alueellisia keskuksia eri 
tarkoituksiin 

• Varaa käyttöösi enemmän tilaa 
samassa toimistohotellissa tai muissa 
toimipaikoissa

• Valitse monista erilaisista 
pohjaratkaisuista

Mahdollistamme ammattimaisen 
etätyöskentelyn

Ammattimaisista tiloista koostuvan 
verkostomme käyttöoikeus 
mahdollistaa etätyöskentelyn 
maailmanlaajuisesti.   

• Mahdollista tuottava työnteko 
lähempänä kotia 

• Toimipaikkoja kaupunkien 
keskustoissa ja esikaupunkialueilla  

• Jäsenyyksiä käytön mukaan 
laskutettavaa käyttöä varten

• Lyhyen aikavälin ratkaisuja tai 
pitkäkestoisia yritysohjelmia

Mahdollistamme ammattimaisen 
työskentelyn kotoa käsin

Luo kotona työskentelevien 
työntekijöidesi tueksi erilaisista 
ammattimaisista palveluista koostuva 
vankka ohjelma.  

• Yritysosoite postin ohjaamiseen

• Paikalliset puhelinnumerot puhelun 
vastauspalvelulla

• Mahdollisuus käyttää paikallista 
työtilaa aina tarvittaessa
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Erinomaisen 15 000 henkilön  
tiimimme tuki

Maailmanlaajuinen tiimimme, johon kuuluu 
siivousurakoitsijoita, yhteisöpäällikköjä, 
huoltopäällikköjä, tiliasioiden tukipalvelun 
koordinaattoreita, vastaanottovirkailijoita, 
IT-asentajia ja monia muita, on valmiina 
tekemään työpäivästäsi erinomaisen.



AFRIKKA  

APAC

EUROOPPA 

LATAM

NAM  

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

+27 21 300 4350

+91 22 6786 9165

+492 113 8789809

+52 55 9171 1111

+1 888-673-7850

0800 756 2911

Ota yhteyttä, niin katsotaan,  
miten voimme auttaa

Kokeneet neuvonantajamme ovat käytettävissäsi 
vuorokauden ympäri ja auttavat sinua pääsemään takaisin 

töihin nopeasti, kustannustehokkaasti ja tuottavasti.

iwgplc.com


