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Pagalba jūsų verslui dabar
ir kuriant šviesesnę ateitį

IWG stengiasi sumažinti prastovų dėl ribojimų 
trukmę ir suteikti jums galimybę tęsti savo verslą 
šiuo sunkiu laikotarpiu. Šį dokumentą paruošėme 
norėdami paaiškinti, kokių priemonių imamės 
reaguodami į dabartinę krizę. 

SUTEIKIAME SAUGIĄ 
DARBO APLINKĄ

Padedame mėgautis saugiu, 
tvaresniu ir malonesniu darbo 
būdu. 

PADEDAME JUMS PRISITAIKYTI 
PRIE NAUJOS ATEITIES 

Galimybė sumažinti riziką 
dirbant nuotoliniu būdu iš bet 
kurios pasaulio vietos. 

SUTEIKIAME JUMS GALIMYBĘ 
GREITAI GRĮŽTI Į DARBĄ

Galimybė greitai judėti pirmyn 
pasinaudojant darbo vietos 
sprendimais, sukurtais pagal 
jūsų poreikius.
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Suteikiame jums galimybę 
greitai grįžti į darbą

Esame pasiruošę padėti jums kuo greičiau ir kuo 
mažesnėmis išlaidomis grįžti į darbą. Sukūrėme 
darbo vietos sprendimą, atitinkantį jūsų šios 
dienos poreikius, kurį būtų galima pakeisti 
pasikeitus situacijai.

Profesionalų poreikius 
atitinkantis namų biuras

Jūsų komandoms, dirbančioms 
iš namų, teikiame profesionalią 
pagalbą, pasiūlydami platų 
virtualių paslaugų asortimentą 
mėnesiui. 

• Įmonės adresas paštui 
persiųsti

• Vietiniai telefono numeriai ir 
atsiliepimo į skambučius 
paslauga

• Prireikus galimybė pasinaudoti 
vietine darbo jėga

• Įsikūrimas per 24 valandas

Prisitaikanti darbo vieta

Galbūt į jūsų biurą patekti 
gali ne visi, o gal jums reikia 
nuotolinių darbuotojų paslaugų, 
galime suteikti jūsų poreikius 
atitinkančią erdvę bet kuriam 
laikotarpiui ir bet kurioje 
vietoje.

• Nesijaudinkite dėl statybos 
vėlavimo 

• Galimybė naudotis iškart, kad 
ir kur būtumėte

• Paruošta naudoti, visiškai 
įrengta, su verslo klasės 
„Wi-Fi“

• Nesvarbu, kiek laiko 
naudositės

• Bet kokio dydžio biurai ir 
susitikimams skirtos erdvės

Visiškas lankstumas

Kadangi neaišku, kas bus ateityje, 
mes galime jums suteikti tokią 
erdvę, kokios reikia šiandien, be 
jokių įsipareigojimų ar rizikos, 
kad galėtumėte ją pakeisti 
pasikeitus jūsų poreikiams.

• Galimas bet koks laikotarpis: 
nuo mėnesio iki kelerių metų 

• Jokių ilgalaikių investicijų ar 
pradinių išlaidų 

• Iš privataus biuro į visą aukštą 
užimančią erdvę vienam 
asmeniui ar visai komandai

• Padidinkite darbo erdvę arba 
persikelkite į bet kokią kitą 
vietą

• Sumažinkite darbo erdvę 
atnaujindami sutartį 

• Pradėkite dirbti dabar, o 
mokėkite vėliau
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Suteikiame saugią
darbo aplinką

Ėmėmės priemonių atsižvelgdami į PSO sveikatos 
ir saugios darbo vietos rekomendacijas. 
Visose 3 500 mūsų tinklo vietų galime suteikti 
saugią darbo aplinką, atitinkančią šiandieninius 
reikalavimus ir prisidedančią prie tvaresnio bei 
malonesnio darbo būdo sukūrimo ateityje. 

Fizinis atstumas

Atsižvelgėme į fi zinio atstumo laikymosi principus ir 
pritaikėme juos darbo vietoms. Norėdami užtikrinti 
saugų atstumą visuose savo pastatuose pateikėme aiškią 
informaciją ir ženklinimą dėl atvirų erdvių, privačių biurų 
ir susitikimų kambarių naudojimo.

Geresnė higiena

Dirbame paisydami aukščiausių higienos 
standartų ir dažnai valome bendro naudojimo 
zonas, paviršius ir darbo vietas, kad įvykdytume 
visuotinius sveikatos ir saugos reikalavimus. 

Privatūs biurai buvo pertvarkyti, paliekant 
mažiau stalų ir daugiau laisvos vietos,
kad judėti būtų saugiau.

Susitikimų kambarių vietos išdėstytos 
šachmatų tvarka, kad būtų daugiau erdvės, 
o judėjimas po kambarį vyktų tik laikrodžio 
rodyklės kryptimi.

Skatiname laikytis fi zinio atstumo ir 
atvirose erdvėse.

Mažiausiai 2 metrų buferinės zonos

Judėjimas pagal
laikrodžio rodyklę

Vietų išdėstymas
šachmatų tvarka

Vietų išdėstymas
šachmatų tvarka

Mažiausiai 2 metrų 
buferinės zonos

Mažiausiai 2 metrų 
buferinės zonos
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Paruošiame savo darbo vietas 

Norėdami užtikrinti savo darbuotojų ir klientų 
saugumą, lipniąja juosta ir lipdukais ant grindų 
primename lankytojams apie fi zinį atstumą ir 
laisvą erdvę aplink sėdėjimo vietą.

Laukimo zonų ženklinimas

Naudojame indikatorius, nurodančius 
laikytis atstumo laukiant tokiose 
zonose kaip registratūra, virtuvė ar 
darbo ir poilsio kambarys. 

Judėjimo zonų ženklinimas

Pradėjome naudoti vaikščiojimo vietų 
indikatorius, kad sukurtume tokį 
žmonių judėjimą savo centruose, kad 
jie netyčia nesusidurtų vienas su kitu. 

Erdvių ženklinimas

Elevatoriuose naudojame erdvės 
indikatorius, kad žmonės žinotų, 
kur stovėti. 

Erdvė aplink sėdėjimo vietą

Pritaikėme erdvės aplink darbo vietą 
reikalavimą, kad būtų išlaikytas fi zinis 
atstumas mūsų biuruose, susitikimų 
kambariuose ir bendro naudojimo 
patalpose. 

Dezinfekavimas

Visuose mūsų centruose galima 
pasinaudoti dezinfekavimo 
priemonėmis, tokiomis kaip alkoholio 
pagrindu pagamintais rankų 
dezinfekantais ir dezinfekuojančiomis 
servetėlėmis. 

Kaukės

Kur privaloma, iš mūsų darbuotojų ir 
klientų bus reikalaujama dėvėti kaukes. 
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Skatiname saugesnį darbą

Sukūrėme sveikatos ir saugos rekomendacijas 
savo darbo vietose ir pateikiame jas aiškiai 
matomas strateginėse savo centrų vietose. 

Norėdami apsaugoti jus bei sulėtinti  
COVID-19 plitimą, prašome tarp savęs ir kitų  

žmonių palikti 2 metrų / 6,5 pėdos tarpą.

Dėkojame už palaikymą.

2 metrai

6,5 pėdos

LAIKYKITĖS ATSTUMO 
Dirbkite saugiai ir laikykitės fizinio atstumo Padėkite sustabdyti 

COVID-19 plitimą
Mums labiausiai rūpi klientų, darbuotojų ir svečių 

sveikata bei gerovė.

Būtinai plaukite ir dezinfekuokite rankas prieš naudodamiesi fotokopijuokliais, 
spausdintuvais, kavos aparatais ir šaldytuvu.

Dėkojame už palaikymą

Mums labiausiai rūpi darbuotojų, klientų ir svečių 
sveikata bei gerovė.
 
Siekdami sumažinti pavojų bei atsižvelgdami į kitų asmenų sveikatą, jei 
neseniai keliavote į didelio pavojaus teritoriją arba manote, kad kokiu nors 
kitu būdu galėjote užsikrėsti COVID-19, prašome jūsų nesilankyti centro 
aplinkoje tol, kol per 14 dienų neišnyks simptomai. 
 
Jei reikia daugiau informacijos apie didelio pavojaus teritorijas arba 
bendrosios informacijos apie COVID-19, galite apsilankyti Pasaulio 
sveikatos organizacijos interneto svetainėje:  
 
www.who.int 
 
Pasireiškus karščiavimui arba į gripą panašiems simptomams, nedelsiant 
kreipkitės į gydytoją, eikite namo ir į darbo / centro aplinką grįžkite tik 
pasikonsultavę su medicinos specialistu. 
 
Dėkojame už palaikymą. 

COVID-19 
(koronavirusas)

Dėkojame už palaikymą

Sveikatai nepavojingi  
ir saugūs susitikimai

Mums labiausiai rūpi klientų, darbuotojų ir svečių 
sveikata bei gerovė. Vadovaukitės šiomis gairėmis.

Sėdėdami arba stovėdami nuo kitų 
žmonių laikykitės bent fiziniu 2 metrų 
atstumu

Į kambarį įeikite ir iš jo išeikite 
laikrodžio rodyklės kryptimi, kad 
išvengtumėte sąlyčio

Kavos ir arbatos ruošimo reikmenis 
laikykite naudodami servetėlę, kad 
išvengtumėte tiesioginio sąlyčio

Jei susitikimo metu teikiamos 
maitinimo paslaugos, serviruojant 
maistą palaikykite fizinį atstumą

Išskirstytos vietos, 2 m
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Padedame jums prisitaikyti 
prie naujos ateities 

Plačiai pasklidusi darbo jėga taps nauja norma, nes šitaip 
įmonės sumažins riziką ir turės naudos iš nuotolinio 
darbo. Lankstūs ir po įvairias vietas išsiskirstę darbuotojai, 
naudojantys mūsų darbo vietų sprendimų paketą.

Sukurkite didesnę erdvę savo 
komandai 

Jums gali prireikti daugiau erdvės, 
norint tarp žmonių išlaikyti didesnį 
fizinį atstumą, kol šis reikalavimas 
galioja. 

• Trumpam laikui užsisakykite erdvę 
šalia esančiame biure arba susikurkite 
regioninius centrus pagal skirtingas 
funkcijas 

• Išsinuomokite daugiau biuro erdvės 
tame pačiame centre arba kitose 
vietose

• Rinkitės iš įvairių biuro išdėstymo 
variantų

Profesionalaus nuotolinio darbo 
galimybė

Suteikiame prieigą prie savo 
profesionalių darbo vietų tinklo, kad 
galėtumėte dirbti nuotoliniu būdu iš 
bet kurios pasaulio vietos.   

• Suteikite žmonėms galimybę dirbti 
arčiau namų ir išlikti produktyviems

• Vietų miesto centre ir priemiesčiuose 
tinklas 

• Narystės planai, leidžiantys mokėti 
tik už tai, kuo naudojatės

• Trumpalaikiai sprendimai arba 
ilgesnio laikotarpio verslo programos

Profesionalaus darbo namuose 
galimybė

Sukūrėme patikimą programą su 
įvairiomis profesionalų paslaugomis, 
kad pagelbėtume jūsų darbuotojams, 
dirbantiems iš namų.  

• Įmonės adresas paštui persiųsti

• Vietiniai telefono numeriai ir 
atsiliepimo į skambučius paslauga

• Prireikus galimybė pasinaudoti vietine 
darbo jėga
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Mūsų puikios 15 000 žmonių  
komandos pagalba

Mūsų visame pasaulyje veikianti valymo rangovų, 
bendruomenės vadovų, priežiūros vadybininkų, 
klientų pagalbos tarnybos koordinatorių, 
profesionalių registratūros darbuotojų, IT inžinierių 
ir įvairių kitų darbuotojų komanda pasiruošusi 
užtikrinti sklandžią jūsų darbo dieną.



AFRIKA  

APAC

EUROPA 

LATAM

NAM  

JK

+27 21 300 4350

+91 22 6786 9165

+492 113 8789809

+52 55 9171 1111

+1 888-673-7850

0800 756 2911

Susisiekite ir sužinokite, 
kaip mes galime padėti

Mūsų patyrę konsultantai dirba visą parą be išeiginių, 
kad jums padėtų greitai, be didelių išlaidų ir produktyviai grįžti į darbą.

iwgplc.com


