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Υποστηρίζουμε την επιχείρησή σας 
σήμερα για ένα καλύτερο αύριο

Στην IWG δουλεύουμε σκληρά για να ελαχιστοποιήσουμε την αναστάτωση 
που προκάλεσαν οι πρόσφατες εξελίξεις, ώστε να συνεχίσετε να διοικείτε 
αποτελεσματικά την επιχείρησή σας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. 
Δημιουργήσαμε αυτό το έντυπο για να αναλύσουμε τα μέτρα που 
λαμβάνουμε ως απάντηση στη σημερινή κρίση. 

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υποστήριξη για έναν πιο 
ασφαλή, πιο βιώσιμο και πιο 
ευχάριστο τρόπο εργασίας.

ΒΟΗΘΑΜΕ ΝΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙΤΕ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Δυνατότητα μείωσης του 
κινδύνου με εργασία από 
απόσταση σε παγκόσμια 
κλίμακα. 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗ 
ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ
Ευελιξία γρήγορης 
ανταπόκρισης με 
προσαρμόσιμες λύσεις χώρων 
εργασίας που σχεδιάζονται 
βάσει των αναγκών σας.
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Εξασφαλίζουμε τη γρήγορη  
επιστροφή στην εργασία σας

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να επιστρέψετε στην 
εργασία σας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και οικονομικά. 
Δημιουργήστε μια λύση χώρου εργασίας βάσει των 
σημερινών αναγκών σας και προσαρμόστε την καθώς οι 
συνθήκες γίνονται πιο προβλέψιμες.

Επαγγελματικό γραφείο 
στο σπίτι
Προσφέρετε επαγγελματική 
υποστήριξη στις ομάδες που 
εργάζονται από το σπίτι, με ένα 
εύρος εικονικών υπηρεσιών 
που διατίθενται με τον μήνα. 

• Διεύθυνση επιχείρησης 
για τη μετάβαση της 
αλληλογραφίας σας.

• Τοπικοί αριθμοί τηλεφώνου 
με υπηρεσίες τηλεφωνικού 
κέντρου.

• Χρήση ενός τοπικού 
χώρου εργασίας όποτε τον 
χρειάζεστε.

• Εγκατάσταση εντός 24 ωρών.

Χώρος εργασίας που 
ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες σας
Αν το γραφείο σας απαιτεί 
περιορισμένη πρόσβαση ή 
χρειάζεται να υποδεχθείτε 
όσους εργάζονται από 
απόσταση, μπορούμε να σας 
παρέχουμε τον χώρο που 
χρειάζεστε όταν και όποτε τον 
χρειάζεστε.

• Κατάργηση των 
καθυστερήσεων κατασκευής.

• Άμεση πρόσβαση, όποτε τη 
χρειάζεστε.

• Έτοιμος προς χρήση και 
πλήρως εξοπλισμένος χώρος 
με επαγγελματικό WiFi.

• Βραχυπρόθεσμη ή 
μακροπρόθεσμη χρήση.

• Γραφεία και χώρος 
συνεδριάσεων κάθε μεγέθους.

Απόλυτη ευελιξία
Το μέλλον είναι αβέβαιο. Γι'αυτό 
σας προσφέρουμε τον χώρο 
που χρειάζεστε σήμερα, χωρίς 
δέσμευση ή ρίσκο, ώστε να τον 
προσαρμόζετε παράλληλα με τις 
ανάγκες σας.

• Δυνατότητα σύναψης μηνιαίας 
έως πολυετούς σύμβασης.

• Χωρίς δαπάνες κεφαλαίου ή 
αρχικά κόστη.

• Από ένα ιδιωτικό γραφείο μέχρι 
έναν ολόκληρο όροφο, για 
ένα άτομο ή για ολόκληρη την 
ομάδα σας.

• Μεγαλώστε τον χώρο σας 
ή μετακινηθείτε σε άλλη 
τοποθεσία.

• Μικρύνετε τον χώρο σας κατά 
την ανανέωση του συμβολαίου. 

• Ξεκινήστε να εργάζεστε τώρα 
και πληρώστε αργότερα.
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Παρέχουμε ένα ασφαλές
περιβάλλον εργασίας

Έχουμε λάβει τα ακόλουθα μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΟΥ για 
την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. 
Μέσω του δικτύου των 3.500 τοποθεσιών μας μπορούμε να 
παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας που πληροί τις 
σημερινές απαιτήσεις και υποστηρίζει έναν πιο βιώσιμο και πιο 
ευχάριστο τρόπο εργασίας σήμερα και στο μέλλον. 

Φυσικές αποστάσεις
Έχουμε εφαρμόσει τις αρχές τήρησης των 
φυσικών αποστάσεων στον χώρο εργασίας. Για να 
εξασφαλίσουμε τις ασφαλείς αποστάσεις μέσα στα 
κτίριά μας, παρέχουμε σαφείς πληροφορίες και 
σήμανση για τη χρήση των ανοιχτών χώρων, των 
ιδιωτικών γραφείων και των αιθουσών συνεδριάσεων.

Αυξημένη υγιεινή
Ακολουθούμε τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής: 
καθαρίζουμε τα σημεία συχνής επαφής, τις 
επιφάνειες και τους χώρους εργασίας σύμφωνα 
με τους παγκόσμιους κανονισμούς υγείας και 
ασφάλειας. 

Τα ιδιωτικά γραφεία έχουν διαμορφωθεί 
εκ νέου με λιγότερα ατομικά γραφεία και 
με περισσότερο ελεύθερο χώρο για την 
ασφαλή μετακίνηση.

Οι αίθουσες συνεδριάσεων διαθέτουν 
θέσεις σε καθορισμένη απόσταση για 
περισσότερο χώρο και πρωτόκολλο 
δεξιόστροφης κίνησης μέσα στην αίθουσα.

Ενθαρρύνουμε την τήρηση των φυσικών 
αποστάσεων και στους ανοιχτούς χώρους.

Ζώνες προστασίας τουλάχιστον 
2 μέτρων

Δεξιόστροφη
κίνηση

Καθορισμένη
απόσταση 

θέσεων

Καθορισμένη
απόσταση 

θέσεων

Ζώνες προστασίας 
τουλάχιστον 

2 μέτρων

Ζώνες προστασίας 
τουλάχιστον 

2 μέτρων
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Προετοιμασία των χώρων εργασίας μας 

Για την ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών μας, χρησιμοποιούμε 
ταινίες και αυτοκόλλητα δαπέδου που υπενθυμίζουν στους επισκέπτες 
την τήρηση των φυσικών αποστάσεων και τις οδηγίες για τις αποστάσεις 
ανάμεσα στα καθίσματα.

Ενδείξεις αναμονής
Έχουμε τοποθετήσει ενδείξεις για 
να διευκολύνουμε την τήρηση των 
αποστάσεων κατά την αναμονή σε 
χώρους όπως η υποδοχή, η κουζίνα 
ή το σαλόνι. 

Ενδείξεις πορείας
Έχουμε τοποθετήσει ενδείξεις 
πορείας για τη διαδρομή που πρέπει 
να ακολουθείται μέσα στα κτίριά μας, 
ώστε να αποτρέψουμε τυχαίες 
επαφές. 

Ενδείξεις απόστασης
Έχουμε τοποθετήσει ενδείξεις 
απόστασης στους ανελκυστήρες μας 
ώστε να φαίνεται πού πρέπει να 
στέκεται ο καθένας. 

Θέσεις σε απόσταση
Έχουμε υιοθετήσει καθορισμένες 
αποστάσεις ανάμεσα στις θέσεις 
για την τήρηση των φυσικών 
αποστάσεων στα γραφεία, στις 
αίθουσες συνεδριάσεων και στους 
κοινόχρηστους χώρους. 

Απολύμανση
Διαθέτουμε άμεσα προσβάσιμα 
προϊόντα απολύμανσης, όπως 
απολυμαντικά χεριών και 
απολυμαντικά μαντηλάκια με βάση 
την αλκοόλη, σε όλους τους χώρους 
των κέντρων μας. 

Μάσκες
Όπου απαιτείται, οι εργαζόμενοι και 
οι πελάτες μας είναι υποχρεωμένοι 
να φορούν μάσκες. 
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Υποστήριξη μιας πιο ασφαλούς εργασίας

Έχουμε δημιουργήσει οδηγίες για την υγεία και την 
ασφάλεια στους χώρους εργασίας, οι οποίες είναι άμεσα 
διαθέσιμες σε στρατηγικές θέσεις στα κέντρα μας. 

Για τη δική σας προστασία και για να επιβραδυνθεί 
η διασπορά του κορωνοϊού, σας ζητάμε να τηρείτε 

απόσταση 1,5 μέτρου από άλλα άτομα.

Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας.

1,5 μέτρο

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ 
Εργαστείτε με ασφάλεια και ακολουθήστε τις οδηγίες 

κοινωνικής αποστασιοποίησης Βοηθήστε να σταματήσει η 
διασπορά του COVID-19

Η πρώτη προτεραιότητά μας είναι η υγεία και η ευημερία των πελατών, 
των υπαλλήλων και των επισκεπτών μας.

Βεβαιωθείτε ότι πλένετε ή απολυμαίνετε τα χέρια σας πριν χρησιμοποιήσετε 
φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές, μηχανές καφέ ή το ψυγείο.

Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας

Η υγεία και η ευεξία των εργαζομένων, των πελατών 
και των επισκεπτών μας αποτελούν για εμάς πρώτη 
προτεραιότητα.
 
Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου και λαμβάνοντας υπόψη τους 
συνανθρώπους μας, αν ταξιδέψατε πρόσφατα σε περιοχή υψηλού κινδύνου ή 
πιστεύετε ότι μπορεί να έχετε εκτεθεί με οποιονδήποτε τρόπο στον COVID-19, 
παρακαλείσθε να μην εισέρχεστε στους χώρους του κέντρου μέχρι να 
βεβαιωθείτε ότι είστε ασυμπτωματικοί για 14 ημέρες. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές υψηλού κινδύνου ή για 
γενικές πληροφορίες σχετικά με τον COVID-19, μπορείτε να επισκεφθείτε τον 
ιστότοπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας: 
 
www.who.int 
 
Αν έχετε πυρετό ή εμφανίζετε συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γρίπης, 
απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό, πηγαίνετε σπίτι και επιστρέψτε στην εργασία 
σας / στους χώρους του κέντρου μόνο εφόσον σας το επιτρέψει κάποιος 
γιατρός.
 
Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. 

COVID-19 
(Κορωνοϊός)

Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας

Υγιείς και ασφαλείς 
συναντήσεις

Η πρώτη προτεραιότητά μας είναι η υγεία και η ευημερία των πελατών, 
των υπαλλήλων και των επισκεπτών μας. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας και 
φροντίζετε να κάθεστε ή να στέκεστε σε 
απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου από τους 
συνεργάτες ή τους συνομιλητές σας

Μπείτε/Βγείτε από την αίθουσα κινούμενοι 
κατά τη φορά του ρολογιού για να αποφύγετε 
την επαφή

Χρησιμοποιείτε χαρτοπετσέτα όταν 
χρησιμοποιείτε τα αξεσουάρ καφέ/τσαγιού 
για να αποφύγετε την άμεση επαφή

Αν στη συνάντηση υπάρχει catering, τηρείτε 
τις αποστάσεις ασφαλείας όταν σερβίρεστε

Κλιμακωτά & σε από-

σταση 1,5 μέτρου
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Βοηθάμε να προσαρμοστείτε 
στη νέα πραγματικότητα 

Η κατανομή εργαζομένων θα είναι η νέα κανονικότητα, καθώς οι επιχειρήσεις 
μπορούν έτσι να μειώσουν τους κινδύνους και να επωφεληθούν από την 
εργασία εξ αποστάσεως. Κατανείμετε με ευέλικτο τρόπο τους εργαζομένους 
σας χρησιμοποιώντας το χαρτοφυλάκιό μας με λύσεις χώρων εργασίας.

Τήρηση των αποστάσεων στις 
ομάδες σας 
Όσο συνεχίζουν να ισχύουν 
οι κανόνες τήρησης φυσικών 
αποστάσεων, ενδέχεται να χρειαστείτε 
περισσότερο χώρο για να υποδεχθείτε 
τους ανθρώπους σας. 

• Χρησιμοποιήστε βραχυπρόθεσμα 
έναν χώρο σε κοντινή τοποθεσία ή 
δημιουργήστε περιφερειακά κέντρα 
για διαφορετικές λειτουργίες.

• Εξασφαλίστε επιπλέον χώρο 
γραφείου στο ίδιο κέντρο ή σε άλλη 
τοποθεσία.

• Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία 
διατάξεων γραφείου.

Δυνατότητα επαγγελματικής 
εργασίας από απόσταση
Προσφέρετε πρόσβαση στο δίκτυο 
των επαγγελματικών χώρων 
εργασίας μας και διευκολύνετε την 
εργασία από απόσταση σε παγκόσμια 
κλίμακα.   

• Δώστε στους ανθρώπους σας τη 
δυνατότητα να εργάζονται πιο κοντά 
στο σπίτι τους και να παραμένουν 
παραγωγικοί.

• Δίκτυο τοποθεσιών στο κέντρο και 
στα προάστια των πόλεων.

• Προγράμματα συνδρομών για 
πρόσβαση βάσει πληρωμής ανά 
χρήση.

• Βραχυπρόθεσμες λύσεις ή 
πιο μακροπρόθεσμα εταιρικά 
προγράμματα.

Δυνατότητα επαγγελματικής 
εργασίας από το σπίτι
Δημιουργήστε ένα ισχυρό πρόγραμμα 
με ένα εύρος επαγγελματικών 
υπηρεσιών για να ενισχύσετε όσους 
εργάζονται από το σπίτι.  

• Διεύθυνση επιχείρησης για τη 
μετάβαση της αλληλογραφίας σας.

• Τοπικοί αριθμοί τηλεφώνου με 
υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου.

• Χρήση ενός τοπικού χώρου εργασίας 
όποτε τον χρειάζεστε.
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Υποστήριξη από την υπέροχη ομάδα 
των 15.000 ανθρώπων μας

Η εξειδικευμένη παγκόσμια ομάδα μας αποτελείται από εργολάβους 
καθαριότητας, υπεύθυνους κοινότητας, επικεφαλής συντήρησης, 
υπεύθυνους κέντρου εξυπηρέτησης λογαριασμών, επαγγελματίες 
υπαλλήλους υποδοχής, μηχανικούς ΙΤ και πολλούς άλλους. Όλοι 
βρίσκονται στη διάθεσή σας για να εξασφαλίσουν ότι θα έχετε την καλύτερη 
δυνατή επαγγελματική μέρα.



ΑΦΡΙΚΗ  
ΑΣΙΑ & ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
ΕΥΡΩΠΗ 
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΗΠΑ & ΚΑΝΑΔΑΣ  
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

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

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

0800 756 2911

Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε 
πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Οι έμπειροι σύμβουλοί μας βρίσκονται στη διάθεσή σας 24 ώρες την 
ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα για να σας βοηθήσουν να επιστρέψετε 

γρήγορα, οικονομικά και παραγωγικά στην εργασία σας.

iwgplc.com


