
IWG:S RIKTLINJER 
FÖR HÄLSA OCH 
SÄKERHET
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Vi stöder din verksamhet nu
och för en ljusare framtid

På IWG arbetar vi hårt för att minimera alla 
störningar så att ni alla kan fortsätta att hantera era 
verksamheter under dessa svåra tider. Vi har skapat 
detta dokument för att förklara de åtgärder vi vidtar 
som svar på den nuvarande krisen. 

VI TILLHANDAHÅLLER
EN SÄKER ARBETSMILJÖ

Med stöd för att kunna njuta 
av ett säkert, mer hållbart och 
gladare arbetssätt. 

VI HJÄLPER DIG ATT ANPASSA
DIG TILL DEN NYA FRAMTIDEN 

Med förmågan att minska 
risken genom att möjliggöra 
distansarbete på global skala. 

VI SER TILL ATT DU SNABBT
KOMMER TILLBAKA TILL JOBBET

Med smidigheten att agera 
snabbt genom fl exibla 
arbetsplatslösningar utformade 
efter dina behov.
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Vi ser till att du snabbt 
kommer tillbaka till jobbet

Vi finns här för att hjälpa dig komma tillbaka till 
jobbet så snabbt och så kostnadseffektivt som 
möjligt. Skapa en arbetsplatslösning som utformats 
efter dina behov i dagsläget och som du kan 
modifiera när förhållandena blir mer förutsägbara.

Professionellt hemmakontor

Ge professionellt stöd till dina 
arbetslag som arbetar hemifrån, 
med en mängd olika virtuella 
tjänster som är tillgängliga 
månadsvis. 

• Företagsadress för 
omdirigering av post

• Lokala telefonnummer med 
telefonsvarartjänst

• Användning av lokala 
arbetsutrymmen vid behov

• Färdigställande inom 24 
timmar

Lyhörd arbetsplats

Om ditt kontor har begränsad 
åtkomst eller om du behöver 
inhysa en arbetsstyrka på 
distans, kan vi tillhandahålla det 
utrymme du behöver för den 
tid och på den plats du behöver 
det.

• Övervinn förseningar vid 
uppförandet 

• Omedelbar åtkomst på vilken 
plats som helst

• Färdigställt, fullt möblerat med 
Wi-Fi i företagsklass

• Kortsiktigt eller långsiktigt

• Kontor och mötesrum i alla 
storlekar

Högsta flexibilitet

Eftersom framtiden är osäker 
kan vi ge dig det utrymme 
du behöver i dagsläget, utan 
engagemang eller risk, så att du 
kan anpassa dig när dina behov 
förändras.

• Bestäm din egen avtalstid, från 
månad till månad eller flera år  

• Inga kapitalutgifter eller 
förhandskostnader 

• Från ett privat kontor till en hel 
våning, för en person eller hela 
ditt arbetslag

• Förstora utrymmet eller flytta 
till ett annat kontorshotell

• Förminska utrymmet när du 
förnyar avtalet 

• Börja arbeta nu och betala 
senare
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Vi tillhandahåller
en säker arbetsmiljö

Vi har vidtagit följande åtgärder grundat på WHO:s 
riktlinjer för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. 
Över hela vårt nätverk av 3 500 kontorshotell 
kan vi tillhandahålla en säker arbetsmiljö som 
uppfyller aktuella krav och stöder ett mer hållbart 
och gladare arbetssätt i framtiden.

Fysisk distansering

Vi har infört riktlinjerna för fysisk distansering och 
använder dem på arbetsplatsen. För att säkerställa ett 
säkert avstånd i våra byggnader har vi tillhandahållit 
tydlig information och satt upp skyltar om användningen 
av öppna utrymmen, privata kontor och mötesrum.

Förbättrad hygien

Vi arbetar enligt de högsta hygienstandarderna 
med frekvent rengöring av beröringspunkter, ytor 
och arbetsplatser för att uppfylla globala hälso- 
och säkerhetsbestämmelser. 

Privata kontor har konfi gurerats om med 
färre skrivbord och fritt utrymme för att 
möjliggöra säker rörelse.

Mötesrummen har sittplatser i sicksack för 
ge mer utrymme mellan individer och ett 
protokoll för medurs gångrörelse i rummet.

Vi uppmuntrar också fysisk distansering i 
öppna utrymmen.

2 meter är minsta personavstånd

Medurs
gångrörelse

Sittplatser
i sicksack

Sittplatser
i sicksack

2 meter är minsta 
personavstånd

2 meter är minsta 
personavstånd
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Förberedelser av vårt arbetsområde 

För våra medarbetares och kunders säkerhet 
använder vi golvtejp och klistermärken för att 
påminna besökarna om riktlinjerna för fysisk 
distansering och sittplatser.

Indikatorer vid väntande

Vi har placerat ut indikatorer för att 
distansera personer under väntande 
i områden som receptioner, kök och 
lounger. 

Riktningsindikatorer

Vi har placerat ut riktningsindikatorer 
för att skapa gångvägar som vägleder 
personer genom våra byggnader utan 
att oavsiktligt komma i kontakt med 
andra. 

Avståndsindikatorer

Vi har placerat ut avståndsindikatorer 
i våra hissar för att visa var personer 
ska stå. 

Åtskilda sittplatser

Vi har infört åtskilda sittplatser för 
att tillämpa fysisk distansering på 
våra kontor, samt i våra mötesrum och 
gemensamma utrymmen. 

Hygienisering

Vi har försett våra kontorshotell 
med saneringsmaterial såsom 
alkoholbaserad handsprit och 
engångsservetter på synliga platser. 

Masker

När det är obligatoriskt kommer våra 
medarbetare och kunder vara skyldiga 
att bära mask. 
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Vi stöder säkrare arbete

Vi har skapat riktlinjer för hälsa och säkerhet för 
alla våra arbetsplatser som är tydligt synliga på 
strategiska platser i våra kontorshotell. 

För din egen säkerhet och för att hjälpa till att bromsa 
spridningen av covid-19 ber vi dig att hålla ett avstånd 

på 2 meter mellan dig själv och andra.

Tack för ditt stöd.

2 meter

6,5 feet

HÅLL DIG PÅ AVSTÅND 
Arbeta säkert och tillämpa fysisk distansering Hjälp till att stoppa 

spridningen av COVID-19
Vår högsta prioritet är våra kunders, anställdas och gästers hälsa 

och välbefinnande.

Se till att du tvättar eller sterilisera händerna innan du använder 
kopieringsmaskiner, skrivare, kaffebryggare eller kylskåp.

Tack för ditt stöd.

Våra anställdas, kunders och gästers hälsa 
och välbefinnande är högsta prioritet för oss.
 
För att hjälpa till att minimera risken och med hänsyn till andra ber vi att du 
inte kommer till kontorshotellet förrän du varit symptomfri i 14 dagar om 
du nyligen har rest till ett högriskområde eller tror att du kanske har utsatts 
för COVID-19 på något annat sätt. 
 
För mer information om högriskområden eller allmän information om 
COVID-19 kan du besöka Världshälsoorganisationens webbplats: 
 
www.who.int 
 
Om du upplever feber- eller influensaliknande symptom ska du omedelbart 
söka vård, gå hem och endast återvända till jobbet/kontorshotellet när du 
fått klartecken från en läkare. 
 
Tack för ditt stöd. 

COVID-19 
(coronaviruset)

Tack för ditt stöd.

Sunda och  
säkra möten

Vår högsta prioritet är våra kunders, anställdas och gästers 
hälsa och välbefinnande. Vänligen följ dessa riktlinjer.

Tillämpa fysisk distansering genom 
att sitta eller stå minst 2 meter ifrån 
varandra

Gå in/ut ur rummet i medurs riktning 
för att undvika kontakt

Använd en servett när du använder 
kaffetillbehör för att undvika 
direktkontakt

Om ditt möte inkluderar catering, 
var snäll och håll avståndet när du 
serverar mat

Placerade i sicksack och 

med 2 meters avstånd



7

Vi hjälper dig att anpassa dig 
till den nya framtiden 

Utspridd arbetskraft kommer att bli det nya normala 
allteftersom företag minskar risken och drar nytta av 
distansarbete. Sprid ut din personal och gör den flexibel med 
hjälp av vår portfölj av arbetsplatslösningar.

Sprid ut dina arbetslag 

Du kan behöva mer utrymme för att 
inhysa dina arbetslag under tiden att 
fysisk distansering råder. 

• Erhåll ett kortvarigt utrymme på 
en närliggande plats eller skapa 
regionala nav för olika funktioner 

• Erhåll fler kontorslokaler på samma 
kontorshotell eller på andra platser

• Välj bland ett brett urval av 
kontorslayouter

Vi möjliggör professionellt 
distansarbete

Vi tillhandahåller åtkomst till vårt 
nätverk av professionella arbetsplatser 
för att möjliggöra distansarbetet på 
global skala.   

• Vi ger personer chansen att 
arbeta närmare hemmet och förbli 
produktiva

• Nätverk med platser i stadskärnor och 
förortsområden  

• Medlemskapsabonnemang som 
erbjuder åtkomst med löpande 
betalning

• Kortsiktiga lösningar eller långsiktiga 
företagsprogram

Vi möjliggör professionellt hemarbete

Skapa ett robust program med en rad 
olika professionella tjänster för att 
stödja dina hemarbetare.  

• Företagsadress för omdirigering av 
post

• Lokala telefonnummer med 
telefonsvarartjänst

• Användning av lokala arbetsutrymmen 
vid behov
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Stöd från våra 
15 000 medarbetare

Vårt engagerade globala team av 
städentreprenörer, gemenskapschefer, 
underhållschefer, account helpdesk, 
professionella receptionister, IT-ingenjörer 
och många fler finns här för att säkerställa 
att du har en suverän dag på jobbet.



AFRIKA  

APAC

EUROPA 

LATAM

NAM  

STORBRITANNIEN 

+27 21 300 4350

+91 22 6786 9165

+492 113 8789809

+52 55 9171 1111

+1 888-673-7850

0800 756 2911

Kontakta oss idag för att 
diskutera hur vi kan hjälpa dig.

Våra erfarna rådgivare finns här dygnet runt för att hjälpa dig komma 
tillbaka till jobbet på ett snabbt, kostnadseffektivt och produktivt sätt.

iwgplc.com


