Zamiejscowy VIII Wydział Ksiąg Wieczystych SR w Siedlcach z/s w Łosicach
ul. Szpitalna 2, 08-200 Łosice
1.

Opis dostępności
wejścia do
budynku i
przechodzenia
przez obszary
kontroli

Budynek wynajmowany na potrzeby Sądu Rejonowego w Siedlcach
usytuowany jest przy ul. Szpitalnej 2. Właścicielem i zarządcą
budynku jest Starostwo Powiatowe w Łosicach. Do wejścia do
budynku prowadzą szerokie kilkustopniowe schody. Obiekt nie
posiada windy ani podnośnika lub platformy. Pomieszczenia sądowe
znajdują się na I piętrze. Dla osób z dysfunkcją ruchu i
poruszających się na wózkach inwalidzkich zamieszczono na stronie
internetowej nr telefonu oraz adres mailowy Wydziału
Zamiejscowego, gdzie mogą umawiać swoje wizyty, a pracownicy
Wydziału wraz z ochroną budynku pomogą w obsłudze takiej osoby.
Po otrzymaniu informacji, 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.
Za drzwiami wejściowymi do budynku znajduje się strefa
bezpieczeństwa i kontroli, obsługiwana przez jednego pracownika
ochrony. W strefie ochrony znajduje się bramka do wykrywania
metali oraz skaner RTG do prześwietlania bagażu. Po
przeprowadzeniu kontroli w strefie bezpieczeństwa przez
pracownika ochrony interesanci udają się do pomieszczenia obsługi
interesanta schodami wewnętrznymi na I piętro.
2. Opis dostępności Budynek Wydziału Zamiejscowego nie posiada windy. Ruch w
korytarzy, schodów budynku sądu odbywa się jedną klatką schodową do pomieszczenia
i wind
obsługi interesantów. Szerokość korytarzy, drzwi
i schodów
umożliwia swobodne poruszanie się interesantów w budynku Sądu.
Toalety dla interesantów dostępne są jedynie na I piętrze budynku.
Nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

3.

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

Budynek nie posiada pochylni ani platform, nie posiada także
systemu informacji głosowej przeznaczonej do przekazywania
komunikatów o zagrożeniu pożarowym. W obiekcie dostępny jest
system wspomagania słuchu -pętla indukcyjna. W budynku nie ma
oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w
druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Korzystanie z
miejsc
parkingowych dla
osób
niepełnosprawnych
Wstęp z psem
5.
asystującym na
teren sądu
Korzystanie z
6.
tłumacza języka
migowego na
miejscu lub online

Bezpośrednio przy budynku Wydziału Zamiejscowego nie ma
wyznaczonego parkingu dla osób niepełnosprawnych.

4.

Wydział Zamiejscowy nie ma ograniczeń dotyczących wejścia na
teren obiektu osobom z psem asystującym.
Wydział Zamiejscowy nie posiada możliwości skorzystania z
tłumacza języka migowego ani na miejscu ani online.

