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Hỗ trợ doanh nghiệp của bạn ngay
để có một tương lai tươi sáng hơn

Tại IWG, chúng tôi đang nỗ lực giảm thiểu tình trạng gián 
đoạn để bạn có thể tiếp tục quản lý doanh nghiệp của mình 
trong giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi soạn thảo tài liệu 
này để giải thích các biện pháp chúng tôi đang thực hiện 
nhằm ứng phó với tình trạng khủng hoảng hiện tại. 

CUNG CẤP MÔI TRƯỜNG 
LÀM VIỆC AN TOÀN
Giúp bạn tận hưởng cách làm 
việc an toàn, bền vững hơn và 
vui vẻ hơn.

GIÚP BẠN THÍCH NGHI VỚI 
TƯƠNG LAI MỚI 
Khả năng giảm thiểu rủi ro 
bằng cách hỗ trợ hình thức làm 
việc từ xa trên quy mô toàn cầu. 

ĐẢM BẢO BẠN QUAY TRỞ LẠI
LÀM VIỆC NHANH CHÓNG
Khả năng thích ứng nhanh nhờ 
các giải pháp không gian làm 
việc linh hoạt được thiết kế theo 
nhu cầu của bạn.
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Đảm bảo bạn quay trở lại 
làm việc nhanh chóng

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn quay trở lại làm việc một 
cách nhanh nhất và tiết kiệm chi phí nhất có thể. Thiết kế giải 
pháp không gian làm việc dựa theo nhu cầu của bạn hiện nay 
để bạn có thể thay đổi khi tình hình trở nên dễ đoán hơn.

Văn phòng tại nhà chuyên 
nghiệp
Cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên 
nghiệp cho các nhóm làm việc tại 
nhà của bạn với nhiều dịch vụ ảo, 
có sẵn theo tháng. 

• Địa chỉ kinh doanh để chuyển 
hướng thư

• Số điện thoại địa phương với 
dịch vụ trả lời cuộc gọi

• Sử dụng không gian làm việc 
tại địa phương bất cứ khi nào 
bạn cần

• Thiết lập trong vòng 24 giờ

Không gian làm việc thích ứng
Nếu văn phòng của bạn có quy 
định hạn chế ra vào hoặc bạn 
cần sắp xếp nơi làm việc cho 
nhân viên làm từ xa, thì chúng 
tôi có thể cung cấp không gian 
bạn cần với thời gian và địa điểm 
mong muốn.

• Khắc phục tình trạng thi công 
chậm trễ 

• Sử dụng ngay ở mọi nơi bạn 
cần

• Sẵn sàng sử dụng, đầy đủ tiện 
nghi với Wi-Fi cấp doanh nghiệp

• Ngắn hạn hoặc dài hạn
• Không gian họp và văn phòng 

thuộc mọi quy mô

Siêu linh hoạt
Vì chẳng ai biết chắc được tương 
lai nên chúng tôi có thể cung cấp 
cho bạn không gian bạn cần cho 
hôm nay mà không cần cam kết 
hay gặp phải rủi ro nào. Từ đó, 
bạn có thể điều chỉnh khi nhu 
cầu của mình thay đổi.

• Thời hạn thuê đa dạng, từ hàng 
tháng cho đến nhiều năm  

• Không mất chi phí tài sản cố 
định hay chi phí trả trước 

• Từ văn phòng riêng cho đến 
toàn bộ tầng, dành cho một 
người hoặc cả nhóm của bạn

• Mở rộng không gian hoặc di 
chuyển đến địa điểm khác

• Thu nhỏ không gian khi gia hạn 
hợp đồng 

• Bắt đầu làm việc ngay và thanh 
toán sau



4

Cung cấp môi trường
làm việc an toàn

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp sau dựa trên hướng dẫn của 
WHO về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc. 
Trên toàn mạng lưới gồm 3.500 địa điểm, chúng tôi có thể cung cấp 
môi trường làm việc an toàn, đáp ứng các yêu cầu ngày nay và hỗ trợ 
cách thức làm việc bền vững hơn, vui vẻ hơn trong tương lai. 

Giữ khoảng cách vật lý
Chúng tôi đã tuân theo các nguyên tắc về giữ khoảng 
cách vật lý và áp dụng các nguyên tắc đó cho nơi làm 
việc. Để đảm bảo giữ khoảng cách an toàn trong các tòa 
nhà, chúng tôi đã cung cấp thông tin và bảng chỉ dẫn rõ 
ràng để hướng dẫn về việc sử dụng không giản mở, văn 
phòng riêng và phòng họp.

Tăng cường vệ sinh
Chúng tôi đang cố gắng đạt được các tiêu chuẩn 
cao nhất về vệ sinh bằng cách dọn dẹp, lau chùi 
không gian làm việc, bề mặt và điểm thường 
xuyên tiếp xúc để đáp ứng các quy định về an 
toàn và sức khỏe trên toàn cầu. 

Văn phòng riêng đã được tái cấu trúc với 
không gian thông thoáng và ít bàn làm 
việc hơn để giúp di chuyển an toàn.

Phòng họp có ghế ngồi được xếp so le để 
có nhiều không gian hơn và có quy định di 
chuyển theo chiều kim đồng hồ khi đi lại 
trong phòng.

Chúng tôi cũng khuyến khích việc giữ 
khoảng cách vật lý ở các không gian mở.

Vùng đệm tối thiểu 2 mét

Di chuyển theo 
chiều kim đồng hồ

Ghế ngồi
so le

Ghế ngồi
so le

Vùng đệm tối thiểu 
2 mét

Vùng đệm tối thiểu 
2 mét
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Chuẩn bị không gian làm việc của chúng tôi 

Để đảm bảo an toàn cho đội ngũ nhân viên và khách 
hàng, chúng tôi đang sử dụng băng dính và nhãn 
dán sàn để nhắc nhở khách về các nguyên tắc giữ 
khoảng cách vật lý và ngồi giãn cách.

Dấu hiệu chỉ báo khoảng cách 
đứng chờ
Chúng tôi đã đặt các dấu hiệu chỉ báo 
để hỗ trợ việc giữ khoảng cách khi 
đứng chờ tại các khu vực như quầy 
tiếp tân, nhà bếp hoặc sảnh chờ. 

Dấu hiệu chỉ báo đường đi
Chúng tôi đã đặt các dấu hiệu chỉ báo 
đường đi để tạo lối đi, hướng dẫn mọi 
người đi qua các tòa nhà của chúng tôi 
mà không vô tình tiếp xúc với người 
khác. 

Dấu hiệu chỉ báo giữ khoảng cách
Chúng tôi đã đặt các dấu hiệu chỉ báo 
giữ khoảng cách tại các thang máy để 
cho mọi người biết chỗ nên đứng. 

Ngồi giãn cách
Chúng tôi đã triển khai biện pháp ngồi 
giãn cách để hỗ trợ giữ khoảng cách 
vật lý trong các văn phòng, phòng họp 
và khu vực chung của chúng tôi. 

Sát khuẩn
Chúng tôi cung cấp sẵn các nguyên 
liệu sát khuẩn như dung dịch rửa tay 
sát khuẩn chứa cồn và khăn lau sát 
khuẩn trên khắp các trung tâm của 
chúng tôi. 

Khẩu trang
Tại những nơi bắt buộc, nhân viên và 
khách hàng của chúng tôi sẽ được yêu 
cầu đeo khẩu trang. 
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Hỗ trợ làm việc an toàn hơn

Chúng tôi đã đưa ra các hướng dẫn về sức khỏe và an toàn 
cho không gian làm việc của mình, thể hiện rõ tại những vị 
trí chiến lược trong các trung tâm của chúng tôi. 

Vì sự an toàn của chính bạn và để hạn chế sự lây lan 
của dịch COVID-19, chúng tôi yêu cầu bạn hãy giữ 

khoảng cách 2 mét/6,5 feet với người đối diện.

Cảm ơn bạn đã hợp tác.

2 mét

6,5 feet

VUI LÒNG GIỮ KHOẢNG CÁCH 
Làm việc an toàn và tuân thủ quy định về việc giữ khoảng cách vật lý Hãy chung tay ngăn chặn  

sự lây lan của COVID-19
Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sức khỏe và tinh thần của khách 

hàng, nhân viên và khách.

Nhớ rửa hoặc vệ sinh tay trước khi sử dụng bất kỳ máy photocopy, 
máy in, máy pha cà phê hoặc tủ lạnh nào.

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ.

Sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên, khách hàng 
cũng như khách ghé thăm của chúng ta là ưu tiên 
hàng đầu.
 
Nhằm giúp giảm thiểu rủi ro và cân nhắc đến những vấn đề khác, nếu gần 
đây bạn có đi tới khu vực có nguy cơ cao hoặc cho rằng có thể bạn đã tiếp 
xúc với COVID-19 theo bất cứ cách nào khác, chúng tôi yêu cầu bạn không 
đi vào môi trường trung tâm cho đến khi bạn không còn triệu chứng nào 
nữa trong 14 ngày. 
 
Để biết thêm thông tin về những khu vực có nguy cơ cao hoặc thông tin 
chung về COVID-19, bạn có thể truy cập vào trang web của Tổ Chức Y Tế 
Thế Giới: 
 
www.who.int 
 
Nếu bạn đang bị sốt hoặc có những triệu chứng giống cúm, vui lòng liên 
lạc ngay với nhân viên y tế để được trợ giúp, trở về nhà và chỉ quay trở lại 
cơ quan/môi trường trung tâm sau khi đã được một chuyên gia y tế tư vấn.
 
Cảm ơn bạn đã hỗ trợ.  

COVID-19 
(Vi-rút Corona)

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ

Hội họp an toàn 
và lành mạnh

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sức khỏe và tinh thần của khách hàng, 
nhân viên và khách. Vui lòng làm theo các hướng dẫn này.

Giữ khoảng cách vật lý bằng cách 
ngồi hoặc đứng cách nhau ít nhất  
2 mét

Đi vào/ra khỏi phòng theo chiều kim 
đồng hồ để tránh tiếp xúc

Vui lòng sử dụng khăn ăn khi dùng 
các đồ đựng cà phê/trà để tránh tiếp 
xúc trực tiếp

Nếu cuộc họp có bao gồm dịch vụ ăn 
uống, vui lòng tuân thủ quy định giữ 
khoảng cách vật lý khi phục vụ đồ ăn

So le & cách nhau 2 mét
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Giúp bạn thích nghi 
với tương lai mới 

Lực lượng lao động phân tán sẽ trở thành điều bình thường mới 
khi các doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và hưởng lợi từ hình thức 
làm việc từ xa. Sắp xếp và phân bổ lực lượng lao động của bạn 
bằng danh mục giải pháp không gian làm việc của chúng tôi.

Giãn cách đội ngũ làm việc 
Bạn có thể cần thêm không gian để 
đáp ứng chỗ làm việc cho nhân viên 
trong lúc quy định giữ khoảng cách vật 
lý vẫn còn hiệu lực. 

• Thuê không gian ngắn hạn tại một địa 
điểm lân cận hoặc tạo các trung tâm 
khu vực cho nhiều chức năng 

• Thuê thêm không gian văn phòng ở 
cùng trung tâm hoặc ở các địa điểm 
khác

• Chọn trong số nhiều 
kiểu bố trí văn phòng

Hỗ trợ làm việc từ xa chuyên 
nghiệp
Chúng tôi cung cấp mạng lưới không 
gian làm việc chuyên nghiệp để hỗ trợ 
làm việc từ xa trên quy mô toàn cầu.   

• Giúp mọi người làm việc gần nhà hơn 
và duy trì năng suất 

• Mạng lưới địa điểm trong trung tâm 
thành phố và các khu vực ngoại 
thành  

• Gói tư cách hội viên cho phép thanh 
toán theo mức sử dụng

• Giải pháp ngắn hạn hoặc chương 
trình doanh nghiệp dài hạn hơn

Hỗ trợ làm việc tại nhà chuyên 
nghiệp
Tạo một chương trình hiệu quả với một 
loạt dịch vụ chuyên nghiệp để hỗ trợ 
nhân viên của bạn làm việc tại nhà.  

• Địa chỉ kinh doanh để chuyển hướng 
thư

• Số điện thoại địa phương với 
dịch vụ trả lời cuộc gọi

• Sử dụng không gian làm việc tại địa 
phương bất cứ khi nào bạn cần
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Sự hỗ trợ từ đội ngũ tuyệt vời 
gồm 15.000 nhân viên

Đội ngũ tận tụy trên toàn cầu của chúng tôi 
gồm nhà thầu dịch vụ vệ sinh, quản lý cộng 
đồng, quản lý bảo trì, điều phối viên bộ phận 
hỗ trợ khách hàng, tiếp tân chuyên nghiệp, kỹ 
sư CNTT và nhiều người khác luôn có mặt để 
đảm bảo bạn có một ngày làm việc tuyệt vời.



CHÂU PHI  
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
CHÂU ÂU 
CHÂU MỸ LATINH
BẮC MỸ  
VƯƠNG QUỐC ANH

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

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

0800 756 2911

Liên hệ để biết cách  
chúng tôi có thể giúp bạn

Các cố vấn dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi luôn túc trực 24/7 để giúp 
bạn quay trở lại làm việc nhanh chóng, năng suất và hiệu quả về chi phí.

iwgplc.com


