Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji
Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma
zastosowanie do strony internetowej www.szozzagnansk.pl
Dane teleadresowe jednostki:
Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku
26-050 Zagnańsk
ul. Spacerowa 8B
tel. (41) 300 10 57
tel. 785 082 071
e-mail: szoz.zagnansk@gmail.com
www: www.szozzagnansk.pl
Data publikacji strony internetowej: 2017-12-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-17
Strona internetowa www.szozzagnansk.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
•

Na początku strony znajduje się link skoku do treści

•

Umożliwia zmianę rozmiaru czcionki

•

Umożliwia zmianę wersji kolorystycznej

•

Odnośniki wyróżnione cechami wyglądu

•

Mechanizm wstrzymywania/zmiany slajdów

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 2021-06-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez informatyka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Izabela Midak
e-mail: szoz.zagnansk@gmail.com
telefon: 41 300 10 57

Dostępność architektoniczna
Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8B, 26-050 Zagnańsk
Do budynku od ul. Spacerowej prowadzi jedno wejście główne oraz jedno wejście boczne. Do wejścia
głównego oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich, wejście boczne do rehabilitacji
posiada schody. Budynek składa się z parteru i piętra. Z holu głównego można dostać się do wszystkich
niezbędnych pomieszczeń. Na parterze po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się rejestracja,
rehabilitacja i toaleta dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Natomiast po prawej stronie znajdują się
gabinety lekarzy POZ, gabinet pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych oraz pielęgniarki szkolnej
i gabinet zabiegowy. Na pierwsze piętro można dostać się schodami które znajdują się na wprost wejścia
głównego lub zewnętrzną windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Znajdują się tam
administracja,

pokój

socjalny,

poradnia

ginekologiczno-położnicza,

laboratorium,

gabinet

stomatologiczny, poradnia dla dzieci i gabinet szczepień. Wszystkie ogólnodostępne hole i korytarze są
przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na
wózkach inwalidzkich.
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu
m.in. do obiektów użyteczności publicznej, a tym samym do budynku SZOZ w Zagnańsku. Warunkiem
wejścia na teren budynku Przychodni z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz
posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego
i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku
SZOZ w Zagnańsku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności
za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana
do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
W Przychodni nie ma pętli indukcyjnej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym
dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Przychodni jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu
wizyty.
Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Procedura wnioskowo-skargowa:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej
żądanie, wskazanie, o którą stronę lub aplikację chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także
określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym
termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie
dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób
dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę
w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu
strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także
złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

