Sąd Okręgowy w Siedlcach (ul. 11-go listopada 4)

1.

Opis dostępności
wejścia do budynku i
przechodzenia przez
obszary kontroli.

Budynek wynajmowany na potrzeby Sądu Okręgowego w Siedlcach usytuowany jest przy ul. 11go Listopada 4. Wejście do budynku odbywa się klatką schodową. Obiekt nie posiada windy.
Pomieszczenia sądowe znajdują się na I i II piętrze. Dla osób z dysfunkcją ruchu i poruszających
się na wózkach inwalidzkich przed wejściem do budynku zamontowano dzwonek a także
informację z podanym numerem telefonu do pracownika ochrony, którym interesant powiadamia
pracownika ochrony o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału dzwonka lub telefonu,
pracownik ochrony niezwłocznie udaje się do interesanta na zewnątrz budynku. Pracownik
przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru
załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego pracownika do jej załatwienia.
Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu jej
obsłużenia. Jeżeli istnieje potrzeba transportu osoby niepełnosprawnej na wyższe kondygnacje
budynku, pracownik ochrony sprowadza schodołaz na parter budynku i przewozi ją do
odpowiedniego wydziału. Po załatwieniu sprawy odwozi ją z powrotem na parter budynku.
Obiekt nie posiada typowej strefy bezpieczeństwa z bramką do wykrywania metali i skanerem
RTG do prześwietlania bagażu. Kontrola osób dokonywana jest przez pracownika ochrony
ręcznym urządzeniem do wykrywania metali. Po dokonaniu kontroli interesanci udają się do
miejsc przeznaczenia (sale rozpraw, sekretariaty wydziałów) korytarzami i schodami
wewnętrznymi.

2.

Opis dostępności
korytarzy, schodów i
wind.

Budynek przy ul. 11-go Listopada 4 nie jest wyposażony w windę. Ruch w budynku sądu
odbywa się korytarzami i klatkami schodowymi na poszczególne kondygnacje. Szerokość
korytarzy i schodów umożliwia swobodne poruszanie się interesantów w budynku. Toalety dla
interesantów znajdują się na pierwszym piętrze. Jedna z toalet przeznaczona jest dla osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

3.

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

Budynek nie posiada systemu informacji głosowej przeznaczonej do przekazywania
komunikatów o zagrożeniu pożarowym, terrorystycznym ani systemem głosowym
powiadamiania świadków oczekujących na rozprawy na korytarzach sądowych.
W obiekcie nie ma systemu wspomagania słuchu, tzw. pętli indukcyjnej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących..

4.

Korzystanie z miejsc
parkingowych dla osób
niepełnosprawnych.

Właściciel budynku zapewnił jedno miejsce parkingowe 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 nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
ani na miejscu ani online.

