Sąd Okręgowy w Siedlcach (ul. Sądowa 2)

Opis dostępności
wejścia do budynku i
przechodzenia przez
obszary kontroli.

Wejście do budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach składającego z kompleksu trzech budynków
połączonych w całość, usytuowanych przy ul. Piłsudskiego 16, Sądowej 2, Bpa Świrskiego 17
znajduje się przy ul. Sądowej 2. Do budynku można wejść po schodach wyposażonych w
barierki ze stali kwasoodpornej. Osoby z dysfunkcją ruchową mogą dostać się do budynku po
zbudowanej stałej platformie, przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do
strefy łapacza jak również holu budynku otwierane są przy pomocy fotokomórki. Po zbliżeniu się
do drzwi, otwierają się one automatycznie. Za drzwiami wejściowymi do holu budynku znajduje
się strefa bezpieczeństwa i kontroli, obsługiwana przez 2 pracowników ochrony. W strefie
ochrony wygrodzonej barierkami znajduje się bramka do wykrywania metali oraz skaner RTG do
prześwietlania bagaży. Po przeprowadzeniu kontroli w strefie bezpieczeństwa przez
pracowników ochrony interesanci udają się do miejsc przeznaczenia (Biuro Obsługi Interesanta,
sale rozpraw, kasa, sekretariaty wydziałów) korytarzami i schodami wewnętrznymi.

Opis dostępności
korytarzy, schodów i
wind.

Kompleks budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach nie posiada wind. Ruch w budynkach sądu
odbywa się korytarzami i klatkami schodowymi na poszczególne kondygnacje. Szerokość
korytarzy i schodów umożliwia swobodne poruszanie się interesantów w budynkach Sądu.
Osoby z dysfunkcją ruchu lub poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą korzystać z
urządzenia do transportu osób (tzw. schodołazu) obsługiwanego przez pracowników ochrony
oraz pracowników sądu.
Toalety dla klientów znajdują na parterze budynku. Jedna z toalet przeznaczona jest dla osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Toalety w budynku mieszczą się w dolnej części budynku na tzw. niskim parterze.

3.

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

Obiekt ten dysponuje stałą pochylnią przeznaczoną do poruszania się osób na wózkach
inwalidzkich oraz do transportu towarów umieszczonych na paletach przewożonych na wózkach
paletowych. Pochylnią można dostać się do holu głównego budynku Sądu Okręgowego.
Pochylnia zabezpieczona jest barierkami ze stali kwasoodpornej oraz specjalnym obrzeżem
uniemożliwiającym wyjazd poza skrajnię platformy.
Obiekt ten wyposażony jest w system informacji głosowej przeznaczonej do przekazywania
komunikatów o zagrożeniu pożarowym, terrorystycznym lub innych informacji. Ponadto sąd
dysponuje systemem głosowym powiadamia 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.

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 nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
ani na miejscu ani online.
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