Deklaracja dostępności NZOZ ESKULAP
Łosice
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP 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 NZOZ
ESKULAP Łosice.
•
•

Data publikacji strony internetowej: 2009-06-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-23

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
•
•

Deklarację sporządzono dnia: 2021-08-26
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-08-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
•
•
•

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Mrozowski.
E-mail: dereks16@interia.pl
Telefon: 83 359 08 88

Każdy ma prawo:
•
•
•

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
•
•
•

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w
tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie
jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do
organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
•

Organ nadzorujący: Lekarze Rodzinni Eskulap sp. z o.o. - zarząd

"Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem
zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich
elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu
dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie
zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej
żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną 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 możne złożyć skargę w sprawie zapewniana 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.

Dostępność architektoniczna
Dostępność architektoniczna
1. Do budynku prowadzą 3 wejścia od ulicy Narutowicza oznaczone jako nr 1, wejście
główne od strony południowej oznaczone jako wejście nr 2 i wejście do części poradni
specjalistycznych ORD oraz do przedszkola od strony południowej oznaczone jako wejście nr
3. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Przy
schodach przy wejściu nr 2 znajduje się winda dla wózków, zabezpieczona bramką.
2. Do rejestracji pacjenta wchodzimy przez wejście nr 2
3. Do punktu szczepień wchodzimy przez wejście nr 1
4. Do przedszkola, rehabilitacji oraz ORD wchodzimy wejściem nr 3
5. Dla osób z ograniczeniami ruchowymi:
- wchodzimy wejściem nr 2 do windy przy schodowej którą wjeżdżamy na parter.
- z parteru na pierwsze piętro wjeżdżamy windą
- platformą przy schodową wjeżdżamy na 3 piętro
6. Wszystkie poziomy przeznaczone dla pacjentów z niepełnosprawnością ruchową mają
zniesione bariery ograniczające dostęp.
7. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na wprost klatki
schodowej.
8. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.

W Ośrodkach Zdrowia
w Platerowie zniesione bariery architektoniczne przez windę przy schodową
w Hołowczycach winda przy schodowa
w Hruszniewie podjazd dla wózków inwalidzkich
w Ruskowie komunikacja na poziomie parteru. /schodołaz/
Ośrodki zdrowia znajdują się na poziomie parterów.
W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej w Siedlcach na poziomie parteru nie ma utrudnień
komunikacyjnych. Komunikacja na poszczególne poziomy odbywa się za pomocą windy.

