
Hai phần ba người Mỹ được 
khảo sát bởi Z.60 cho biết họ 
đang làm việc tại nhà trong 
một căn phòng mà không 
phải là một văn phòng 
chuyên dụng.

Danh sách nhà đề cập đến 
một văn phòng tại nhà đã 
tăng khoảng 10 phần trăm 
kể từ tháng 4 năm 2019.

Hai phần ba số người được 
hỏi cho biết họ đã tái sử 
dụng một khu vực trong nhà 
như phòng khách, phòng ăn 
hoặc phòng ngủ thành 
không gian văn phòng.

Trong suy nghĩ về những ảnh hưởng lâu dài của đại dịch 
COVID-19, công việc từ xa nổi bật có lẽ là tác nhân thay đổi 
lớn nhất, Chuyên gia kinh tế hiệu trưởng cao cấp của ông Zyl 
Skylar Olsen cho biết trong một bản phát hành. Thay đổi 
trong các tùy chọn có sẵn cho chúng tôi có thể thay đổi sở 
thích và ra quyết định của chúng tôi.

 Công việc từ xa cho phép tiết kiệm thời gian quý báu mà 
không cần đi lại và có khả năng sống xa trung tâm việc làm 
hơn, nhưng nó có thể đi kèm với chi phí năng suất và vệ sinh 
mà không cần các công cụ thích hợp, theo ông Ol Olsen. 
Những chi phí đó có thể được giảm bớt bởi một số tính năng 
nhất định của nhà, cụ thể là một nơi yên tĩnh và kín đáo để 
làm việc, vì vậy chúng tôi có thể thấy phí bảo hiểm ngày 
càng tăng đối với các phòng có văn phòng hoặc nơi khác để 
làm việc thoải mái, có thể thay đổi các loại mới những ngôi 
nhà xuất hiện trên thị trường

Hầu hết những người tham gia khảo sát nói với Zvel rằng họ 
sẽ xem xét một động thái nếu được phép làm việc từ xa lâu 
dài, và những ngôi nhà có văn phòng chuyên dụng hoặc ít 
nhất là có nhiều không gian hơn để giúp tìm một nơi yên 
tĩnh để làm việc là điều đáng mong đợi nhất.

Zvel cho biết các không gian thay đổi không được thiết kế để 
hỗ trợ nhiều giờ trước máy tính và có thể mang lại sự phiền 
nhiễu và những sự thất vọng khác, điều này đã tạo ra sự cao 
cấp trên một không gian làm việc tách biệt, yên tĩnh.
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Những ngôi nhà có không gian làm việc chuyên dụng

Muốn:

Làm việc từ xa trong COVID-19 Bởi các con số
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