Sąd Okręgowy w Siedlcach (ul. Kazimierzowska 31)

1.

2.

Opis dostępności
wejścia do budynku
i przechodzenia
przez obszary
kontroli

Opis dostępności
korytarzy, schodów
i wind

Budynek posiada dwa wejścia. Jedno wejście (tylko dla pracowników Sądu
Apelacyjnego) zabezpieczone jest w systemie bezpieczeństwa i otwierane jest
przy pomocy karty kodów, natomiast drugie wejście dla pracowników
i interesantów OZSS chronione jest przez pracowników ochrony. Obiekt
chroniony jest przez 24 godziny przez pracowników ochrony. Wejście do
budynku jest z poziomu parteru. Obiekt nie posiada typowej strefy
bezpieczeństwa z bramką do wykrywania metali i skanerem RTG do
prześwietlania bagażu. Kontrola osób wchodzących do budynku dokonywana
jest przez pracownika ochrony ręcznym urządzeniem do wykrywania metali. Po
dokonaniu kontroli interesanci udają się do miejsc przeznaczenia (gabinety
psychologów) korytarzami i schodami wewnętrznymi.
Budynek przy ul. Kazimierzowskiej 31 nie posiada windy. Ruch
w budynku sądu odbywa się korytarzami i klatkami schodowymi na
poszczególne kondygnacje. Szerokość korytarzy i schodów umożliwia swobodne
poruszanie się interesantów w budynku Sądu.
W budynku znajduje się schodołaz.

3.

Opis dostosowań,
na przykład
pochylni, platform,
informacji
głosowych, pętlach
indukcyjnych

Wejście do części budynku, której znajdują się gabinety dla klientów OZSS, które
mają być badane lub przesłuchiwane mieści się na parterze budynku na poziomie
”0” bez schodów i innych barier architektonicznych. Osoby niepełnosprawne
(jeśli są klientami OZSS ) są badane lub przesłuchiwane w gabinetach w dolnej
kondygnacji (tzw. niski parter), do których można bez problemu sprowadzić
wózki inwalidzkie.
Budynek nie posiada systemu informacji głosowej przeznaczonej do
przekazywania komunikatów o zagrożeniu pożarowym, terrorystycznym lub
innym.
Obiekt ten dysponuje systemem wspomagania słuchu, tzw. pętlą indukcyjną.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

4.

Miejsca parkingowe
dla osób
niepełnosprawnych

Na placu parkingowym wyznaczone jest jedno miejsce przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych.

5.

Wstęp z psem
asystującym na
teren sądu

Regulamin bezpieczeństwa i porządku obowiązujący na terenie Sądu
Okręgowego w Siedlcach nie zawiera ograniczeń dotyczących wejścia na teren
obiektu osobom z psem asystującym.

6.

Korzystanie z
tłumacza języka
migowego na
miejscu lub online

Sąd Okręgowy w Siedlcach posiada możliwość skorzystania z tłumacza języka
migowego online.

