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תמיכה בעסק שלך עכשיו
ולמען עתיד טוב יותר

ב-IWG, אנחנו משקיעים מאמצים רבים כדי לצמצם את 
השיבושים של הפעילות העסקית, על מנת לאפשר לך 

להמשיך ולנהל את העסק שלך בתקופה הקשה הזו.
יצרנו את המסמך הזה כדי להסביר את האמצעים

שבהם אנו נוקטים בתגובה למשבר הנוכחי.

לספק סביבת

עבודה בטוחה

תמיכה שתאפשר לך ליהנות מסגנון 

עבודה בטיחותי, בר קיימא ושמח יותר.

לעזור לך להסתגל

לעתיד החדש

יכולת לצמצם את הסיכונים בעזרת

.עבודה מרחוק בקנה מידה גלובלי

להבטיח את היכולת שלך

לחזור לעבודה במהירות

גמישות שתאפשר לך להגיב במהירות,

עם פתרונות גמישים למרחבי עבודה 

שמיועדים לענות על הצרכים שלך.
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 לוודא שתוכל לחזור
לעבודה במהירות

 אנחנו כאן כדי לעזור לך לחזור לעבודה כמה שיותר מהר
ובצורה כמה שיותר יעילה. צור פתרון למרחב העבודה 

 שמיועד לענות על הצרכים הנוכחיים
שלך, כולל היכולת לשנות אותו כשהתנאים יהפכו לפחות 

בלתי צפויים.

משרד ביתי מקצועי

ספק תמיכה מקצועית לצוותים שלך 

שעובדים מהבית באמצעות מגוון של 

שירותים וירטואליים עם זמינות לפי חודש. 

כתובת עסקית לקבלת דואר	 

 מספרי טלפון מקומיים עם	 

מענה לשיחות

שימוש במרחב עבודה מקומי בהתאם 	 

לצורך

הכנה לפעילות תוך 42 שעות	 

מרחב עבודה גמיש

אם הגישה למשרדים שלך מוגבלת, או אם 

עליך לתת מענה לכוח עבודה מרוחק, 

אנו יכולים לספק את המרחב הדרוש לך, 

במקום ובזמן המתאימים.

התמודדות עם עיכובי בנייה 	 

גישה מיידית, בכל מקום שיתאים 	 

לצרכים שלך

 	 Wi-Fi-מוכן לשימוש, עם ריהוט מלא ו

לארגונים

לטווח קצר או ארוך יותר	 

משרדים ומרחבים לפגישות בכל 	 

הגדלים

גמישות אולטימטיבית

מאחר שלא ניתן לחזות את העתיד 

בוודאות, אנו יכולים להעניק לך את 

המרחב שדרוש לך עוד היום, ללא מחויבות 

או סיכון, כדי לאפשר לך להסתגל בהתאם 

לצרכים המשתנים שלך.

לכל פרק זמן אפשרי, מחודש לחודש 	 

ועד לכמה שנים 

ללא הוצאות הון או עלויות ראשוניות 	 

ממשרדים פרטיים ועד לקומה שלמה, 	 

עבור אדם אחד או עבור הצוות כולו

אפשר להגדיל את המרחב או לעבור 	 

מיקום אחר

אפשר להקטין את המרחב בחידוש 	 

החוזה 

התחל לעבוד עכשיו ושלם מאוחר יותר	 
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לספק סביבת
עבודה בטוחה

נקטנו באמצעים הבאים, לפי הנחיות הבריאות והבטיחות 
למקומות עבודה שפורסמו על-ידי ארגון הבריאות העולמי.
בכל הרשת של 3,500 המיקומים שלנו, אנו יכולים לספק 

סביבת עבודה בטוחה שעומדת בדרישות העדכניות 
ומאפשרת לך לאמץ סגנון עבודה בר קיימא ומהנה יותר 

בעתיד.

ריחוק פיזי

יישמנו את העקרונות של הריחוק הפיזי במקומות העבודה. כדי 

להבטיח את השמירה על ריחוק בטוח במבנים שלנו, סיפקנו מידע 

ושילוט ברורים בנוגע לשימוש במרחבים פתוחים, במשרדים פרטיים 

ובחדרי ישיבות.

הקפדה על הניקיון

אנו מקפידים על ניקיון בסטנדרטים הגבוהים ביותר, על-ידי 

ניקוי בתדירות גבוהה של נקודות המגע, המשטחים ומרחב 

העבודה בהתאם לתקנות הבריאות והבטיחות שמקובלות 

בעולם.

המשרדים הפרטיים אורגנו מחדש עם פחות 
שולחנות ומרחב המאפשר חופש תנועה

על מנת להבטיח שניתן יהיה לנוע בהם בבטחה.

חדרי הישיבות כוללים מושבים בסידור לסירוגין במטרה 
להגדיל את המרחב הזמין, ופרוטוקול של תנועה בכיוון 

השעון מסביב לחדר.

בנוסף, אנו מעודדים ריחוק פיזי במרחבים פתוחים.

אזורי חיץ מינימליים של 2 מטרים

תנועה בכיוון
השעון

מושבים
בסידור לסירוגין

מושבים
בסידור לסירוגין

אזורי חיץ מינימליים
של 2 מטרים

אזורי חיץ מינימליים
של 2 מטרים
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הכנת מרחב העבודה 

למען השמירה על הבטיחות של הסגל והלקוחות שלנו,
אנו משתמשים בסימוני רצפה ובמדבקות

כדי להזכיר לאורחים לשמור על הריחוק הפיזי
ולפעול בהתאם להנחיות בנוגע למרחק בין מקומות הישיבה.

סימוני המתנה

מיקמנו סימונים לצורך שמירה על הריחוק 

בזמן ההמתנה, באזורים כמו חדרי קבלה,

מטבחים או טרקלינים.

סימוני מסלול

מיקמנו סימוני מסלול כדי ליצור נתיבי הליכה,

במטרה לכוון את התנועה במבנים תוך מניעת 

מגע בלתי מכוון עם אנשים אחרים.

מרווחים בין מקומות ישיבה

הקפדנו על מרווחים בין מקומות הישיבה כדי 

לשמור על הריחוק הפיזי במשרדים שלנו,

בחדרי הישיבות ובאזורים המשותפים.

סימוני שמירת מרחק

מיקמנו סימוני שמירת מרחק במעליות שלנו,

.כדי להראות איפה אנשים צריכים לעמוד

חיטוי

הקפדנו על כך שברחבי המרכזים שלנו יהיו 

חומרי חיטוי זמינים לשימוש, כמו מגבוני חיטוי 

עם אלכוהול וחומרים מבוססי אלכוהול לחיטוי 

הידיים.

מסכות

במקומות שבהן חובה לעשות זאת, העובדים

והלקוחות שלנו נדרשים ללבוש

מסכות.
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הקפדה על הבטיחות בעבודה

גיבשנו הנחיות בנושא בריאות ובטיחות למרחבי 
העבודה, שפורסמו באופן בולט לעין במיקומים 

אסטרטגיים במרכזים שלנו. 

למען ביטחונך האישי וכדי לעזור להאט את התפשטות נגיף 
הקורונה, אנו מבקשים ממך לשמור על מרחק של שני מטרים 

בינך לבין אנשים אחרים.

תודה על התמיכה.

שני מטרים

6.5 רגל

 שמור על מרחק
עוזרים לעצור את ההתפשטות עבוד באופן בטוח ושמור על כללי הריחוק הפיזי

של נגיף הקורונה
 בריאותם של לקוחות, עובדים ואורחים נמצאת ראש

סדר העדיפויות שלנו.

יש להקפיד לשטוף או לחטא את הידיים לפני כל שימוש במכונות הצילום, 
המדפסות, מכונות הקפה או המקרר.

תודה על התמיכה

הבריאות של עובדים, לקוחות ואורחים נמצאת בראש סדר 
העדיפויות שלנו.

 
כדי למגר את הנזקים ומתוך התחשבות באחרים, אם היית בזמן האחרון באזור שנמצא בסיכון 

גבוה או אם אתה חושב שנחשפת לווירוס הקורונה בכל דרך אחרת, אנחנו מבקשים שלא 
תיכנס לסביבת המרכז עד שתהיה ללא סימפטומים במשך 14 יום. 

 
לקבלת מידע נוסף על אזורי סיכון או מידע כללי על וירונס הקורונה, אפשר לבקר באתר של 

משרד הבריאות העולמי:
 

 www.who.int
 

אם יש לך חום או סימפטומים שדומים לשפעת, פנה לייעוץ רפואי באופן מיידי, חזור הביתה 
וחזור לעבודה/לסביבת המרכז רק לאחר קבלת אישור מרופא.

 
תודה על התמיכה.  

 וירוס הקורונה
)Covid-19(

תודה על התמיכה

 פגישות בטוחות
ובריאות

 בריאותם של לקוחות, עובדים ואורחים נמצאת ראש
סדר העדיפויות שלנו. יש להתנהג בהתאם להנחיות.

באופן מסודר ו-2 מטרים

יש לשמור על ריחוק פיזי על-ידי שמירה על 
מרחק של 2 מטרים בישיבה או בעמידה

יש להיכנס לחדרים או לצאת מהם בכיוון 
השעון כדי להימנע ממגע

 יש להשתמש במפית בשימוש באביזרי
 קפה/תה כדי להימנע ממגע ישיר

אם הפגישה כוללת קייטרינג יש לשמור על 
ריחוק פיזי בזמן הגשת האוכל
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 עוזרים לך להסתגל
לעתיד החדש 

כוח עבודה מבוזר יהיה הסטנדרט החדש בזמן שעסקים 
מפחיתים את הסיכון ונהנים מעבודה מרחוק. הפתרונות שלנו 

למרחבי עבודה מאפשרים לך ליהנות מכוח עבודה מבוזר 
וגמיש.

שמירה על מרחק בין הצוותים שלך 

ייתכן שתצטרך מרחב גדול יותר כדי להתאים 

לעובדים שלך כל עוד יש צורך לשמור על 

הריחוק הפיזי. 

השתמש במרחב לטווח קצר באחד 	 

מהמיקומים הקרובים, או צור מרכזים אזוריים 

לחטיבות או לאגפים שונים של העסק 

השתמש במרחב משרדי נוסף באותו המרכז 	 

או במיקומים אחרים

 בחר מתוך מגוון של	 

סידורי משרד

תמיכה בעבודה מקצועית מרחוק

ספק גישה לרשת שלנו של מרחבי עבודה 

מקצועיים, כדי לאפשר עבודה מרחוק בקנה 

מידה גלובלי.   

אפשר לאנשים לעבוד קרוב יותר לבית 	 

ולשמור על הפרודוקטיביות 

רשת של מיקומים במרכזי ערים ובאזורים 	 

פרווריים 

תוכניות חברות כדי לאפשר גישה בתשלום 	 

לפי שימוש

פתרונות לטווח הקצר או תוכניות ארגוניות 	 

לטווחים ארוכים יותר

תמיכה בעבודה מקצועית מהבית

גבש תוכנית יעילה עם מגוון שירותים מקצועיים 

לתמיכה בעובדים מהבית.  

כתובת עסקית לקבלת דואר	 

 מספרי טלפון מקומיים עם	 

מענה לשיחות

שימוש במרחב עבודה מקומי בהתאם לצורך	 
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 תמיכה מצוות איכותי של
15,000 עובדים

אנו מעמידים לרשותך צוות גלובלי ומיומן של קבלני ניקיון, מנהלי קהילה, 
מנהלי תחזוקה, מתאמי צוות התמיכה לחשבונות לקוח, אנשי קבלה 

מקצועיים, מהנדסי IT ורבים אחרים, שיאפשרו לך ליהנות מיום איכותי 
ופורה בעבודה.



  אפריקה

אסיה והאוקיינוס השקט

 אירופה

אמריקה הלטינית

  צפון אמריקה

 בריטניה

+27 21 300 4350
+91 22 6786 9165
+492 113 8789809
+52 55 9171 1111
+1 888-673-7850
0800 756 2911

 צור איתנו קשר כדי לראות
איך אנחנו יכולים לעזור

 היועצים המנוסים שלנו עומדים לרשותך מסביב לשעון כדי לעזור לך
לחזור לעבודה במהירות, ביעילות ובצורה פרודוקטיבית.

iwgplc.com


