10 PAȘI
PENTRU A CREA UN MEDIU
OPTIM PENTRU LUCRUL DE ACASA
Sîncepeți
TA RT H E Raici
E

1

Pregătiți-vă de lucru
Faceți un duș și îmbrăcați-vă,
construind atitudinea obișnuită
pentru o zi de muncă obișnuită.

3

Comunicați informal
Cădeți de acord cu colegii dvs.
asupra unei platforme de
comunicare în afara sistemului
de e-mail obișnuit, o platforma
mai puțin formală, ca de
exemplu WhatsApp, Skype sau
Zoom.

5

Luați prânzul cu colegii
Creați prânzuri virtuale cu echipa
astfel încât să purtați discuții și
despre alte subiecte în afară de
cele legate de job, lucru care se
întâmpla probabil la birou și care
poate continua acum, la fel de
normal.

7

Nu invitați mai multe persoane
Nu invitați mai multe persoane
să participe la o întâlnire video
online decât ați invita în mod
obișnuit să participe într-o sală
de ședințe.

9

…

Bucurați-vă de timpul liber
Când obiectivul zilei este atins,
anunțați-vă echipa, încurajați-vă
colegii să își încheie activitatea
pe ziua respectivă și să petreacă
timp cu familia, prietenii sau să
facă exerciții ﬁzice.

Creați un spațiu ad-hoc de birou
Încercați să lucrați la o masă sau
la un birou, folosind un scaun.
Acest lucru creează, de
asemenea, un mediu vizibil de
lucru, iar persoanele din casă vor
înțelege și vor respecta mai ușor
faptul că lucrați.

2

Începeți ziua
cu o veriﬁcare a echipei și alocați
15 minute pentru a comunica
lucrurile importante ce trebuie
rezolvate. Acest lucru are, de
asemenea, beneﬁciul de a oferi
tuturor un program, de la
începutul zilei.

4
…

Rutina este bună
Dacă în mod normal începeți
lucrul între orele 8-10, iar
prânzul îl luați între 12-2 PM,
atunci încercați să mențineți
acest program.

6

Mențineți ﬂuxul de comunicare
pe platforma convenită, urmăriți
ce colegi nu participa și încercați
să restabiliți comunicarea cu
aceștia.

8

Învățați de la alți colegi
Dacă aveți deja angajați care
lucrau în mod uzual de la
distanță, folosiți informațiile
colectate de la ei și rugați-i să
împărtășească din sfaturile lor cu
ceilalți colegi.
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Fie că lucrați de acasă sau de la distanță, găsiți soluții de securitate

pe www.eset.ro

