
Kategoria dostępnościNazwa StandarduElement ** Kategoria dostępnościNazwa Standardu Nazwa zadania z HRP Czy standard spełniony na dzień składania wniosku - stan wyjściowy Wnioskodawcy (T/N)Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max. T/N Uzasadnienie Rekomendacje /dodatkowe uwagiT/N Uzasadnienie  Rekomendacje (dodatkowe uwagi)T/N Uzasadnienie Rekomendacje

ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)Strefa wejściowa do budynku Progi poprzeczne (krawężniki)wysokość N/D 2 cm N wysokie krawężniki nawet do 5 cmobniżyć krawężniki

ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)Strefa wejściowa do budynku Nawierzchnia dojścia właściwość równa, antypoślizgowa, szorstkafugi nie przekraczające 5 mmT
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)Strefa wejściowa do budynku Wejście główne: położenie poziom terenu
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)Strefa wejściowa do budynku - przestrzeń manewrowa przed wejściem głównym nieograniczona polem otwieranych drzwiobszar 1,5 m x 1,5 m (zalecane 2m x 2m) T
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)Strefa wejściowa do budynku - różnica wysokości do 15 cm  - nachylenie chodnika nachylenie N/D 10% Nie dotyczy
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)Strefa wejściowa do budynku - różnica wysokości 15 do 50 cm - nachylenie chodnikapochylnia lub schody i pochylnia, nachylenieN/D 6% lub 10% gdy pochylnia jest zadaszonaNie dotyczy

ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)Strefa wejściowa do budynku - różnica wysokości powyżej 50 cm - nachylenie chodnikapochylnia, nachylenie N/D 6% (pochylnia zewnętrzna) lub 8% gdy pochylnia jest zadaszona lub jest we wnętrzuN Pochylnia nie trzyma żadnych standardówKonieczna przebudowa pochylni

ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)Strefa wejściowa do budynku widoczność wyraźnie oznaczona, łatwa do odnalezienia
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)Strefa wejściowa do budynku odległość jak najbliżej od wejścia głównego zaopatrzonego w schody
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)Strefa wejściowa do budynku Pochylnie zewnętrzne:

ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)Strefa wejściowa do budynku - biegi -przebieg w linii prostej długość N/D 9 m N Pochylnia nie trzyma żadnych standardówKonieczna przebudowa pochylni

ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)Strefa wejściowa do budynku - spoczniki (bez zmiany kierunku)długość 1,4 m N/D N Pochylnia nie trzyma żadnych standardówKonieczna przebudowa pochylni

ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)Strefa wejściowa do budynku - spoczniki (ze zmianą kierunku)długość 2 m N/D N Pochylnia nie trzyma żadnych standardówKonieczna przebudowa pochylni

ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)Strefa wejściowa do budynku Miejsce parkingowe dla skutera inwalidzkiegojest / nia ma przed pochylnią lub w strefie wejścia na zewnątrz lub wewnątrz budynkuN nie ma takiego miejsca
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)Strefa wejściowa do budynku położenie w najbliższej odległości od schodów 
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)Strefa wejściowa do budynku widoczność z czytelną informacją o możliwości skorzystania z niego przez osoby ze szczególnymi potrzebami
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)Strefa wejściowa do budynku - udźwig waga 300 kg
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)Strefa wejściowa do budynku 0,90 x 1,25 m dla podnośnika z drzwiami zlokalizowanymi na krótszym boku
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)Strefa wejściowa do budynku 1,5 x 1,5 m dla podnośnika z drzwiami na boku dłuższym, lub otwarciem od strony zarówno boku krótszego, jak i dłuższego
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)Strefa wejściowa do budynku Platformy przyschodowe poręczowejest / nie ma NIE ZALECA SIĘ STOSOWANIA

ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)Strefa wejściowa do budynku Urządzenia typy schodołazjest / nie ma NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE JAKO ROZWIĄZAŃ PODSTAWOWYCH DLA POKONYWANIA RÓŻNIC WYSOKOŚCINie dotyczy

ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)x Stosowane na dojściach do budynków schody nie powinny być ażurowe i nie powinny posiadać wystających nosków. Krawędź schodów powinna być wyprofilowana, aby osoby powłóczące nogami lub poruszające się z pomocą białej laski (osoby niewidome) nie miały trudności przy wchodzeniu po schodach.T
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)x - schody szerokość 2,0 m N/D T
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)x 90 cm N
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)x 75 cm N
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)x - stopnie wymiary jednakowe dla wszystkich stopni N
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)x - bieg schodowy (konieczność zastosowania nieparzystej liczby stopni)ilość stopni 3 9 T
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)x - spoczniki (przy biegach dłuższych)długość 1,5 m N/D Nie dotyczy
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)x odległość od krawędzi stopnia50 cm 60 cm N
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)x szerokość 60 cm 80 cm N
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)x - faktura uwagi przed dolnym stopniem (zaleca zastosowanie wg. Systemu FON fakturę C1 – tzw. „sztruks”)szerokość N/D 1,2 m N
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)x szerokość na płaszczyźnie poziomej5 cm N/D N
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)x szerokość na płaszczyźnie pionowej5 cm N/D N
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)x - kontrast barwny dla oznaczeń montowanych na krawędziach stopnikontrast 70% LRV N
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)x - stopnie schodów zewnętrznychwysokość 12 cm - zalecana 15 cm N
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)x Przestrzeń pod schodami o wysokości mniejszej niż 2,2 m jest obudowana lub oznaczona cokołem (ew. poprzeczką poziomą)wysokość 30 cm N/D Nie dotyczy
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)x - przyschodowe jest / nie ma po obu stronach biegu schodowego T
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)x - przyschodowe jest / nie ma na 2 wysokościach N
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)x - wysunięcie poziome przed pierwszym  i ostatnim stopniem, przed początkiem i końcem pochylniodległość 30 cm N/D N
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)x - zakończenie poręczy (w przypadku ograniczenia skrajni ruchu pieszego) oznaczone kolorem kontrastowymkontrast 50% LRV 70% LRV N
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)x - ciągłość poręczy na schodach i pochylniach o wileu biegach - spocznikidługość N/D 2,0 m Nie dotyczy
ArchitektonicznyWA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)x - oznaczenie dotykowe na końcach poręczy jest / nie ma Jeżeli informacja jest wykonana w alfabecie Braille’a powinna być krótka i zawierać podstawowe informacje dot. miejsca jako punktu orientacji przestrzennej np. nr piętra.N

ArchitektonicznyWA 1.2 Dostępne wejście do budynku (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

ArchitektonicznyWA 1.2 Dostępne wejście do budynku (1)Przestrzeń manewrowa wymiary 1,5 m x 1,5 m N/D T

ArchitektonicznyWA 1.2 Dostępne wejście do budynku (1)Przestrzeń manewrowa nachylenie N/D 2% T
ArchitektonicznyWA 1.2 Dostępne wejście do budynku (1)Przestrzeń manewrowa - przegroda od strony klamkiszerokość 60 cm N/D Nie dotyczy
ArchitektonicznyWA 1.2 Dostępne wejście do budynku (1)Domofon lub dzwonek - położenie (zalecane 1,1 m)wysokość 0,8 m 1,4 m Nie dotyczy
ArchitektonicznyWA 1.2 Dostępne wejście do budynku (1)Domofon lub dzwonek - przyciski z opisem w alabecie Braille'aśrednica 2,0 cm Nie dotyczy
ArchitektonicznyWA 1.2 Dostępne wejście do budynku (1)Drzwi wejściowe - kolor względem ściany elewacji budynkukolor kontrastowy N
ArchitektonicznyWA 1.2 Dostępne wejście do budynku (1)Drzwi wejściowe - automatyka otwierania drzwijest / nie ma zaleca się gdy siła potrzebna do ich otwarcia przekracza 25 NT
ArchitektonicznyWA 1.2 Dostępne wejście do budynku (1)Drzwi wejściowe Jeżeli są przeszklone i umieszczone w przegrodzie szklanej, to:
ArchitektonicznyWA 1.2 Dostępne wejście do budynku (1)Drzwi wejściowe - zarówno skrzydła jak i przegroda jest oznaczona pasami kontrastowymijest / nie ma N
ArchitektonicznyWA 1.2 Dostępne wejście do budynku (1)Drzwi wejściowe ilość 2 N
ArchitektonicznyWA 1.2 Dostępne wejście do budynku (1)Drzwi wejściowe szerokość 10 cm N
ArchitektonicznyWA 1.2 Dostępne wejście do budynku (1)Drzwi wejściowe 0,8 m 1 m N
ArchitektonicznyWA 1.2 Dostępne wejście do budynku (1)Drzwi wejściowe 1,4 m 1,6 m N
ArchitektonicznyWA 1.2 Dostępne wejście do budynku (1)Drzwi wejściowe Jeżeli drzwi i przegroda strefy wejściowej jest w całości szklana:
ArchitektonicznyWA 1.2 Dostępne wejście do budynku (1)Drzwi wejściowe - krawędź dolna jest oznaczonajest / nie ma
ArchitektonicznyWA 1.2 Dostępne wejście do budynku (1)Drzwi wejściowe szerokość 10 cm do wysokości max. 40 cm

T uzasadnienie opisane wyżej

T Wnioskodawca przedstawił kosztorys na podstawie KNR przygotowany przez współpracującą architektkę. Wydatki ponoszone na to zadanie są zasadne oraz odpowiadają cenom rynkowym.brak uwag

Czy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduOcena paramertu

Nie dotyczy

Ocena parametru (T/N) Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Czy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.
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Urządzenie do transportu pionowego (w sytuacji, gdy na dojściu do obiektu nie jest możliwe zastosowanie pochylni lub różnica poziomów jest większa niż 2,5 m, należy zastosować urządzenie do transportu pionowego np. windę lub - w wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu odstępstwa od przepisów – podnośnik pionowy):

Podnośnik pionowy bez szybu

x

1. Przebudowa pochylni dla osób poruszających się na wózkachN

N

- oznaczenie krawędzi dolnej

WA 1.2 Dostępne wejście do budynku (1)

Przestrzeń manewrowa
- przed drzwiami zewnętrznymi

Domofon lub dzwonek

Drzwi wejściowe

- pasy kontrastowe

WA 1.1 Dostępna strefa wejścia do budynku (1)

wysokość montażu

x

Nie dotyczy

Wymaganie standardu dostępności szpitali

1. W ramach zadania 
planuje się 
wyburzenie 
pochylni o 
nieprawidłowych 
parametrach i 
zastąpienie jej 
pochylnią 
spełniające 
standardy 
dostępności od 
strony przystanku i 
od strony parkingu.  
Dzięki temu zostanie 
udrożniona strefa 
wejścia głównego. 
Rozwiązanie to w 
bardzo znaczny 
sposób podniesie 
dostępność wejścia 
głównego pod 
warunkiem, że 
planowana pochylni 
spełni wymogi 
Standardów 
dostępności. 
2. Przebudowie 
pochylni 
towarzyszyć będzie 
modernizacja 
schodów 
prowadzących do 
wejścia głównego, 
które w tej chwili 
nie spełniają 
wymogów 
standardów 
dostępności. 
Nowopowstałe 
schody mają 
spełniać wszystkie 
standardy, co 
zwiększy 
dostępność wejścia 
głównego.
3. W chwili obecnej 
na SOR prowadzą 
schody, w ramach 
zadania planuje się 
budowę 
zewnętrznego 
dźwigu osobowego 
o parametrach 
spełniających 
standardy 
dostępności, co 
umożliwi dostęp do 
oddziału 
ratunkowego m.in. 
osobom 
poruszającym się na 
wózkach.

T

wymiary

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standardu

x

- 2 poręcze po obu stronach biegu umieszczone na 2 wysokościachwysokość

- faktura ostrzegawcza pierwszego górnego stopnia

- pas kontrastowy na pierwszym i ostatnim stopniu (min. 10 cm szerokości)

Strefa wejściowa do budynku

Inna trasa (w sytuacji braku możliwości zastosowania pochylni)

Nie dotyczy

Schody nie trzymają większości standardówKonieczny remont schodówT uzasadnienie opisane wyżej



ArchitektonicznyWA 1.2 Dostępne wejście do budynku (1)Drzwi wejściowe kontrast 50% LRV
ArchitektonicznyWA 1.2 Dostępne wejście do budynku (1)Drzwi wejściowe kształt zaokrąglone
ArchitektonicznyWA 1.2 Dostępne wejście do budynku (1)Drzwi wejściowe forma litera C
ArchitektonicznyWA 1.2 Dostępne wejście do budynku (1)Drzwi wejściowe Wymiary drzwi wejściowych (w świetle ościeżnicy)szerokość 1 m (w przypadkach szczególnych dopuszcza się nie mniejsze niż 0,9m)T
ArchitektonicznyWA 1.2 Dostępne wejście do budynku (1)Przedsionek - przedsionek w strefie wejściaszerokość 1,8 m (W wyjątkowych sytuacjach przedsionek może być zawężony do 1,6 m)T
ArchitektonicznyWA 1.2 Dostępne wejście do budynku (1)Przedsionek - długość strefy przedsionka (nie powinna ona obejmować strefy otwarcia skrzydła drzwi)długość 1,5 m T
ArchitektonicznyWA 1.2 Dostępne wejście do budynku (1)Strefa wejściowa wewnątrz budynku cel punkt inormacji lub recepcja N
ArchitektonicznyWA 1.2 Dostępne wejście do budynku (1)Strefa wejściowa wewnątrz budynku cel biletomat z numerkami systemu (gdy stosowany jest system kolejkowy)Nie dotyczy

ArchitektonicznyWA 1.3 Automatyka drzwiowa w wejściu do budynkuElement Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

ArchitektonicznyWA 1.3 Automatyka drzwiowa w wejściu do budynkustrefa wejścia działa istnienie Automatyka drzwiowa
ArchitektonicznyWA 1.3 Automatyka drzwiowa w wejściu do budynkustrefa wejścia czujniki  wykrywają tolerancja osoby o różnym wzroście
ArchitektonicznyWA 1.3 Automatyka drzwiowa w wejściu do budynkustrefa wejścia W przypadku drzwi rozwiernych przycisk, jeśli istnieje,  jest umieszczonylokalizacja poza strefą otwierania

ArchitektonicznyWA 1.4 Dodatkowe elementy wyposażenia w strefie wejściowej do budynku (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

ArchitektonicznyWA 1.4 Dodatkowe elementy wyposażenia w strefie wejściowej do budynku (2)Plan tylograficznyrozkładu pomieszczeń - faktura kierunkowa typu A wg systemu FON (Ryc. 3 w załączniku)jest / nie ma
ArchitektonicznyWA 1.4 Dodatkowe elementy wyposażenia w strefie wejściowej do budynku (2)Plan tylograficznyrozkładu pomieszczeń - system fakturowy prowadzi docel szatnia
ArchitektonicznyWA 1.4 Dodatkowe elementy wyposażenia w strefie wejściowej do budynku (2)Szatnia - blat lady szatniowej (na szerokości co najmniej 1 m)wysokość 90 cm N
ArchitektonicznyWA 1.4 Dodatkowe elementy wyposażenia w strefie wejściowej do budynku (2)Szatnia - numerki wydawane w szatnifaktura cyfry wypukłe N

cyfrowy WC 1.1 Dostępna strona internetowa (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

cyfrowy WC 1.1 Dostępna strona internetowa (2)strona internetowa WCAG 2.1 zgodna Poziom AA N T T

cyfrowy WC 1.1 Dostępna strona internetowa (2)strona internetowa zawiera Wszystkie informacje kluczowe dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami, w tym co najmniej o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz procedurach dedykowanych osobom ze szczególnymi potrzebami.N T T
cyfrowy WC 1.1 Dostępna strona internetowa (2)strona internetowa forma elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowoN T T
cyfrowy WC 1.1 Dostępna strona internetowa (2)strona internetowa forma nagrania treści w polskim języku migowymN T T
cyfrowy WC 1.1 Dostępna strona internetowa (2)strona internetowa forma informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (Easy to Read).N T T
cyfrowy WC 1.1 Dostępna strona internetowa (2)strona internetowa Regulaminy świadczenia usług, formularze i dokumenty sązgodne WCAG 2.1 (poziom AA) N T T

KomunikacyjnyWK 1.1 Instrukcja w zakresie uniwersalnego projektowania (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

KomunikacyjnyWK 1.1 Instrukcja w zakresie uniwersalnego projektowania (2)Instrukcja szpital dysponuje instrukcją w zakresie uniwersalnego projektowaniawymaganie
KomunikacyjnyWK 1.1 Instrukcja w zakresie uniwersalnego projektowania (2)Instrukcja zawiera zbiór podstawowych informacji ze szkoleniazawartość

KomunikacyjnyWK 1.2 Przeszkolenie pionu zamówień w obszarze dostepności (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

KomunikacyjnyWK 1.2 Przeszkolenie pionu zamówień w obszarze dostepności (2)Kompetencje Kompetencje Pion PZP/Pion zakupów/ Pion administracyjny został przeszkolony w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznychwymaganie zaświadczenia ukończenia szkolenia N wzrost świadomości, wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznychplacówka wpisuje się w nurt społecznej odpowiedzialnościT T

KomunikacyjnyWK 1.2 Przeszkolenie pionu zamówień w obszarze dostepności (2)Instrukcja Pion PZP/Pion zakupów/ Pion administracyjny dysponuje instrukcją w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznychwymaganie N wzrost świadomości, wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznychT T

KomunikacyjnyWK 1.2 Przeszkolenie pionu zamówień w obszarze dostepności (2)Instrukcja zawiera dobre praktyki, szczególnie w aspekcie zasady dostępny i przeznaczony dla wszystkichzawartość N wzrost świadomości, wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznychT T

KomunikacyjnyWK 2.1 Szkolenie personelu wz. komunikacji przestrzennej (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

KomunikacyjnyWK 2.1 Szkolenie personelu wz. komunikacji przestrzennej (1)Personel szpitala element nie podlegał oceniePersonel szpitala kadra zarządzająca/włąsciciel  został przeszkolony w zakresie stosowania w praktyce rozwiązań architektonicznych bez barierwymaganie zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia

KomunikacyjnyWK 2.2 Dostępne tablice informacyjne (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

KomunikacyjnyWK 2.2 Dostępne tablice informacyjne (2)Tablica informacyjna Szpital informuje opinię publiczną o realizacji przedsięwzięciawymaganie N T T
KomunikacyjnyWK 2.2 Dostępne tablice informacyjne (2)Tablica informacyjna Zawiera co najmniej: nazwę grantobiorcy, tytuł projektu, cel projektu, znak FE, barwy RP, znak UE oraz znak graficzny Programu rządowego Dostępność pluszawartość N T T
KomunikacyjnyWK 2.2 Dostępne tablice informacyjne (2)Tablica informacyjna x zauważalność N T T
KomunikacyjnyWK 2.2 Dostępne tablice informacyjne (2)Tablica informacyjna x wymiary 80x120 cm N T T

KomunikacyjnyWK 3.1 Szkolenia wz. kompetencji społecznych w obszarze komunikacji (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

KomunikacyjnyWK 3.1 Szkolenia wz. kompetencji społecznych w obszarze komunikacji (1)Personel szpitala został przeszkolony w formie warsztatowej z zakresu kompetencji społecznych włściwych dla komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebamiwymaganie zaświadczenie o ukończeniu takiego szkoleniaN

KomunikacyjnyWK 3.1 Szkolenia wz. kompetencji społecznych w obszarze komunikacji (1)Personel szpitala Przedstawiciel kadry zarządzającej/rzecznik praw pacjenta, pełnomocnik ds.. Dostępności wziął udział w warsztatach dot. stosowania kompetencji menedżerskich w zakresie motywowania pracownikówi budowania zespołu przyjaznegego osobom ze szczególnymi potrzebamiliczba 1 N

KomunikacyjnyWK 4 Wykwalifikowany personel wspierający wz. Dostępności (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

KomunikacyjnyWK 4 Wykwalifikowany personel wspierający wz. Dostępności (1)Personel szpitala element nie podlegał oceniePersonel szpitala zapewnia wsparcie pracowników, pacjentów oraz osób uprawnionych do otrzymania informacji dotyczących pacjentaforma całodobowo

Organizacyjny WO 1.1. Powołanie pełnomocnika ds. dostępności (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Organizacyjny WO 1.1. Powołanie pełnomocnika ds. dostępności (1)Wejście do budynku oraz kwestie horyzontalne zaangażowanie jest powołany w strukturze szpitala
Organizacyjny WO 1.1. Powołanie pełnomocnika ds. dostępności (1)Wejście do budynku oraz kwestie horyzontalne zakres działania koordynuje działania w zakresie dostępności

Organizacyjny WO 1.2. Powołanie zespołu ds. dostępności (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Organizacyjny WO 1.2. Powołanie zespołu ds. dostępności (1)Wejście do budynku oraz kwestie horyzontalne powołanie jest powołany w strukturze szpitala
Organizacyjny WO 1.2. Powołanie zespołu ds. dostępności (1)Wejście do budynku oraz kwestie horyzontalne zakres działania współpracuje z Pełnomocnikiem ds. dostępności

Organizacyjny WO 2.1 Wewnętrzne audyty dostępności (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Organizacyjny WO 2.1 Wewnętrzne audyty dostępności (1)Wejście do budynku oraz kwestie horyzontalne element nie podlegał ocenieWejście do budynku oraz kwestie horyzontalne Wewnętrzne audyty dostępnościrealizacja 1 x w roku

Organizacyjny WO 2.2 Zewnętrzne audyty dostępności (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Organizacyjny WO 2.2 Zewnętrzne audyty dostępności (2)Wejście do budynku oraz kwestie horyzontalne element nie podlegał ocenieWejście do budynku oraz kwestie horyzontalne Zewnętrzne audyty dostępnościrealizacja 1 x w roku

Organizacyjny WO 3.1 Procedura przyjaznej obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Organizacyjny WO 3.1 Procedura przyjaznej obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami (1)Wejście do budynku oraz kwestie horyzontalne Regulamin organizacyjny i inne dokumenty zawierające procedury postepowania w szpitaluanaliza i modyfikacja Pod kątem ich adekwatności dla osób ze szczególnymi potrzebamiN
Organizacyjny WO 3.1 Procedura przyjaznej obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami (1)Wejście do budynku oraz kwestie horyzontalne lokalizacja łatwo dostępne N
Organizacyjny WO 3.1 Procedura przyjaznej obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami (1)Wejście do budynku oraz kwestie horyzontalne forma tekstu łatwego do czytania i zrozumienia (tam gdzie to możliwe opatrzone grafikami i schematami itp.)N
Organizacyjny WO 3.1 Procedura przyjaznej obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami (1)Wejście do budynku oraz kwestie horyzontalne forma syntetyczne – pozwalając wyszukanie właściwych informacji w krótkim czasieN
Organizacyjny WO 3.1 Procedura przyjaznej obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami (1)Wejście do budynku oraz kwestie horyzontalne forma papierowej N
Organizacyjny WO 3.1 Procedura przyjaznej obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami (1)Wejście do budynku oraz kwestie horyzontalne forma elektronicznej N

Organizacyjny WO 3.2  Współpraca z NGO reprezentującymi osoby z niepełnosprawnościami (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Organizacyjny WO 3.2  Współpraca z NGO reprezentującymi osoby z niepełnosprawnościami (1)Wejście do budynku oraz kwestie horyzontalne N Wejście do budynku oraz kwestie horyzontalne Współpraca z NGO rezprezentującą osoby z niepełnosprawnościamiforma i zakres konsultowanie poziomu dostępności, w tym sposobu wdrożenia wyników audytów, o których mowa w WO 2N

Organizacyjny WO 3.3 Wolontariusze wspierają osoby ze szczególnymi potrzebami (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Organizacyjny WO 3.3 Wolontariusze wspierają osoby ze szczególnymi potrzebami (2)Wejście do budynku oraz kwestie horyzontalne element nie podlegał ocenieWejście do budynku oraz kwestie horyzontalne Współpraca z wolontariuszami lub osobami współpracującymi ze szpitalem na innych zasadachforma i zakres wspieranie pacjentów ze szczególnymi potrzebami z osobami, które przeszły szkolenie oraz w stosunku do których zostały opracowane zasady współpracy

ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Przeszkolenie pionu zamówien publicznych w obszarze dostępności (2)

Nie dotyczy

Wnioskodawca przedstawił kosztorys. Wydatki ponoszone na to zadanie są zasadne oraz odpowiadają cenom rynkowym.

N

N

Nie dotyczy

jest umieszczona w miejscu dobrze widocznym i ogólnie dostępnym

N

zadanie do realizacji brak uwagbrak uwgzadanie spełnia wymogi standardu

wnioskodawca przedstawił rozeznanie rynku które zostało przeprowadzone drogą elektroniczną – email. Wysokość wydatku została oszacowana na podstawie uzyskania 3 ofert od potencjalnych wykonawcówwydatki ponoszone na to zadanie są zasadne oraz odpowiadają cenom rynkowym

obecnie strona www szpitala spełnia warunki standardu  WCAG 2.1rekomenduje się dostosowanie strony do wymogów standardu WCAG 2.1

Nie dotyczy

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Nie dotyczy

Czy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Ocena paramertu

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standardu

Nie dotyczy
Nie dotyczy

do realizacjido realizacji

Instrukcja

Nie dotyczy

x

WO 3.3 Wolontariusze wspierają osoby ze szczególnymi potrzebami (2)
Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standardu

Nie dotyczy

Czy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

WO 3.1 Procedura przyjaznej obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami (1)

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Wejście do budynku oraz kwestie horyzontalne 
Dokumenty (są)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

WO 3.2  Współpraca z NGO reprezentującymi osoby z niepełnosprawnościami (1)
Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

WK 4 Wykwalifikowany personel wspierający wz. Dostępności (1)

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

element nie podlegał ocenie Nie dotyczy

Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standardu

Wykonanie i montaż tablicy informującej o realizacji przedsięwzięcia

WK 2.1 Szkolenie personelu wz. komunikacji przestrzennej (1)

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

WK 2.2 Dostępne tablice informacyjne (2)

Nie dotyczy

Pełnomocnik ds. dostępności 

Czy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Personel szpitala Nie dotyczy

x

Ocena paramertu

Tablica informacyjna

Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.
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r

g

a

n

i

z

a

c

y

j

n

y

WO 1.1. Powołanie pełnomocnika ds. dostępności (1)
Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Wejście do budynku oraz kwestie horyzontalne 

K
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m
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c
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n

y

WK 1.1 Instrukcja w zakresie uniwersalnego projektowania (2)
Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Instrukcja

WO 2.1 Wewnętrzne audyty dostępności (1)

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

WO 2.2 Zewnętrzne audyty dostępności (2)

WK 1.2 Przeszkolenie pionu zamówień w obszarze dostepności (2)

Ocena paramertu

WK 3.1 Szkolenia wz. kompetencji społecznych w obszarze komunikacji (1)

Ocena paramertu

WO 1.2. Powołanie zespołu ds. dostępności (1)
Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standardu
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y

WC 1.1 Dostępna strona internetowa (2)

strona internetowa

Informacje są podane

WA 1.3 Automatyka drzwiowa w wejściu do budynku

strefa wejścia

WA 1.4 Dodatkowe elementy wyposażenia w strefie wejściowej do budynku (2)Plan tylograficznyrozkładu pomieszczeń

element nie podlegał ocenie

Dostosowanie istniejącej strony do standardu WCAG 2.1 x

N

N

- oznaczenie krawędzi dolnej

Klamki

Przedsionek

Nie dotyczy

Szatnia

Strefa wejściowa wewnątrz budynku - faktury typu A (Ryc. 3 w załączniku) prowadzą do

element nie podlegał ocenie

element nie podlegał ocenie Nie dotyczy

Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Czy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Wejście do budynku oraz kwestie horyzontalne Zespół ds. dostępności

przeszkolony personel będzie miał wiedzę oraz realny wpływ na zamówienia publiczne pod kątem odpowiedzialności społecznejplacówka wpisuje się w mapę instytucji przestrzegających norm społecznej odpowiedzialności

N

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.



ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Rejestracje (centralna, wewnętrzne) i punkty informacjiusytuowanie przy głównych ciągach komunikacyjnychT
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Rejestracje dojście do miejsca obsługi pacjentabrak przeszkód T
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Rejestracje system fakturowy naprowadzającywyposażenie N Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Rejestracje punkt rejestracji, jak i dojście do niegodoświetlone zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 12464-1:2003 (U)N Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Rejestracje brak silnych źródeł światła za osobą pracującą w rejestracjiwykonanie T
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Rejestracje wymagane jest zapewnienie wysokiej jakości oświetlenia twarzy osoby pracującej w rejestracjiwykonanie T
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Rejestracje materiały wykończeniowe powierzchni podłóg, ścian, drzwi, mebli, blatów są matowe, tak aby unikać odbić kierunkowych światławykonanie N Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Rejestracje materiały zapewniają utrzymanie wysokiego poziomu kontrastu przez cały okres ich użytkowaniawykonanie N Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Rejestracje stanowiskowa pętla induktofoniczna oraz dostęp do tłumacza PJMposiadanie N Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Rejestracje informacje o pętli i tłumaczeniuoznaczenie za pomocą standardowych piktogramówN Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Urządzenia do wydawania biletów kolejkowych Urządzenia do wydawania biletów kolejkowych posiadają dostępny interfejs użytkownikawyposażenie dźwiękowy lub werbalny, dotykowy i wizualnyNie dotyczy
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)System powiadamiania alarmowego System powiadamiania alarmowego zapewnia w całym obiekciepowiadomienia dźwiękowe i wizualne N Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)System powiadamiania alarmowego Wymagane jest wprowadzenie uzupełniających elementów ułatwiających orientację i poruszanie się w przestrzeni.

ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Rejestracja Rejestracja x posiada opisy i znaki z informacją dotyczącą zasad poruszania się w budynkuwyposażenie

N

Brak tego rozwiązania wdrożyć rozwiązanie

ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Tablice informacyjne wykonane z materiałów nie powodujących odbicia światławykonanie T
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Tablice informacyjne nie są przykryte szklanymi taflami itd.wykonanie N Brak tego rozwiązania wdrożyć rozwiązanie
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Tablice informacyjne napisy są wykonane z podwyższonym kontrastemwykonanie np.: żółte napisy na czarnym tleT
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Tablice informacyjne napisy wykonane alfabetem łacińskim (w tym również wypukłym) i pismem Braille’awykonanie N Brak tego rozwiązania wdrożyć rozwiązanie
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Tablice informacyjne system nawigacji opisany alfabetem łacińskim i pismem Braille’awykonanie N Brak tego rozwiązania wdrożyć rozwiązanie
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Tablice informacyjne czcionka o prostym kroju (bez kursywy, podkreśleń)wykonanie T
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Tablice informacyjne czcionka bezszeryfowa wykonanie T
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Tablice informacyjne napisy nie są wykonane kapitalikamiwykonanie T
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Tablice informacyjne napisy, do wyróżnienia stosuje się pogrubieniewykonanie N Brak tego rozwiązania wdrożyć rozwiązanie
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Oznaczenia Oznaczenia piętra, korytarze, numery pomieszczeń są oznaczone cyframi arabskimiwykonanie T
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Tablice informacyjne do odczytywania z daleka są umieszczonewysokość 2,2 m T
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Tablice informacyjne do czytania z bliska są umieszczonewysokość 1,40 m 1,60 m N Brak tego rozwiązania wdrożyć rozwiązanie
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Tablice informacyjne napisy i znaki są umieszczone na kontrastowym, matowym tlewykonanie T
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Tablice informacyjne napisy i znaki są dobrze oświetlonewykonanie N Brak tego rozwiązania wdrożyć rozwiązanie
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Tablice informacyjne są czytelne również dotykowo (wypukłe plany pomieszczeń, budynku)wykonanie N Brak tego rozwiązania wdrożyć rozwiązanie
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Plany tyflograficzne całego obiektu znajdują się w obszarze strefy wejściowejlokalizacja
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Plany tyflograficzne poszczególnych kondygnacji znajdują się  w pobliżu wyjścia z klatki schodowej lub windylokalizacja
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Plany tyflograficzne znajdują się na postumentach lub montowane do ścianylokalizacja
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Plany tyflograficzne dolna krawędź znajduje się nawysokość 90 cm
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Plany tyflograficzne nachylenie względem poziomu płaszczyzny planunachylenie 20 stopni 30 stopni
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Tabliczki informacyjne z napisami brajlowskimi lub z wypukłymi oznaczeniami na powierzchniach pionowych są umieszczonewysokość 1,20 m 1,60 m N Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Tabliczki informacyjne jeśli są poniżej to są stosowane listwy lub panelenachylenie 30 stopni 60 stopni N Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Plany tyflologiczne Plany tyflologiczne pomieszczeń przy toaletach są zamontowanewysokość 1,20 m 1,60 m Nie dotyczy
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)System nawigacji System nawigacji x w całym obiekcie (tablice informacyjne, plany tyflologiczne) jest spójnykonsekwencja Nie dotyczy
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)System informacyjny zawiera informacje najbardziej istotneorganizacja priorytety i uszeregowanie N Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)System informacyjny zawiera zawartość aktualną lokalizację użytkownika w obiekcieN Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)System informacyjny zawiera zawartośćkierunki dojść do pomieszczeń i ich identyfikację N Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)System informacyjny zawiera zawartośćmiejsca o utrudnionej dostępności lub jej braku N Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)System informacyjny uwypukla rolę specjalnego wyposażenia ułatwiającego poruszanie się i orientację w przestrzeni obiektuzauważalność lokalizacja planów dotykowych N Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)System informacyjny uwypukla zauważalność układ i wyposażenie pomieszczeń higienicznychN Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)System informacyjny jest wspomagany liniowymi elementami kierunkowymi  naprowadzającymi na określone miejscazauważalność i intuicja użycia N Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)System informacyjny jest zbudowany zawartość linie barwne, kontrastujące z powierzchniąN Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)System informacyjny budowa elementy oświetlenia N Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)System informacyjny w posadzce wyróżnia z dróg komunikacji ogólnejzauważalność strefa obsługi pacjenta, miejsce kolejki oraz stanowiska oczekiwaniaN Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)System informacyjny zauważalność kontrast barwny i fakturowy N Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Strefa rejestracji Strefa rejestracji oznaczone miejsca kolejek i strefy oczekiwania są wolne od przeszkód, w tym ruchomych elementów wyposażeniaorganizacja T
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Rejestracja elementy zabudowy i wyposażenia, które mogą stanowić zagrożenie są wyróżnione kolorystycznie i materiałowozauważalność N Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Rejestracja zauważalność N Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Rejestracja wykonanie cokoły w kontrastowej barwie N Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Rejestracja wykonanie liniowe oświetlenie w posadzce wzdłuż takiej zabudowy, o osłoniętych źródłach światła i takim natężeniu, aby nie oślepiało osób słabowidzącychN Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Rejestracja nie ma bodźców wizualnych i dźwiękowych (bardzo jaskrawych i nadmiernie pobudzających barw), które nie stanowią elementu informacji przestrzennejprostota T
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Rejestracja nie ma materiałów podłogowych o wyrazistych wzorach konkurujących z oznaczeniami stref związanych z rejestracją i ciągów komunikacyjnychprostota T
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Rejestracja na posadzkach nie ma wzorów poprzecznych do kierunku poruszania sięprostota T
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Rejestracja wysokość 0,9 m N Lada ma wysokość 1,14 m
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Rejestracja szerokość 0,90 m T
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Rejestracja głębokość 0,30 m N Głębokość - 0,11 m
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Rejestracja szerokość 0,75 m T
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Rejestracja wysokość 0,67 m N wysokość - 0,65 m
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Rejestracja krawędzie blatu rejestracji są zabezpieczone przed możliwością zrzucenia dokumentów i ułatwiające ich podpisanie lub wypełnieniewyposażenie N Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)Rejestracja ma przestrzeń na odkładanie sprzętu rehabilitacyjnego, np. uchwyty do odstawiania kulwyposażenie N Brak tego rozwiązania 

ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Rejestracja Rejestracja w sąsiedztwie punktów rejestracyjnych i informacyjnych jest wyposażenie1 toaleta dostępna dla osób poruszających się na wózkach T

ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami mabudowa wystarczającą przestrzeń manewrową przed i za drzwiami 
N

Brak przestrzeni manewrowej w toalecie

ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne ma powierzchnię manewrową przed muszlą toaletowąszer. / dł. 1,50 m 1,50 m N Brak przestrzeni manewrowej przed muszlą
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne po lewej i po prawej stronie muszli toaletowej są uchwyty, w tym przynajmniej jeden składanywysokość 0,80 m T
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne wszystkie poręcze i uchwyty są wykonane z materiałów niekorodującychwykonanie T
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne przenoszą obciążeniaobciążenie120 kg T
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne powierzchnia do przesiadania się obok muszli toaletowej po lewej i prawej stronie maszerokość 0,90 m N Brak przestrzeni do przesiadania po obu stronach
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne muszla toaletowa ma wysokość 0,46 m 0,52 m N za niska muszla 
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne przycisk spłukiwania jest nawysokość 1,20 m T

ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne szerokość 0,75 m
N

za mała przestrzeń wjazdu pod umywalkę

ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne głębokość 0,30 m
N

za mała głębokość wjazdu pod umywalkę

ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne wysokość 0,67 m T
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne przy umywalce jest dostępny stolik lub półkawyposażenie N Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne lustro jest uchylne lub zamontowane nad poziomem umywalkiwysokość 0 0,10 m N złe lustro, wisi na nieodpowiedniej wysokości
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne górna krawędź lustra jest nawysokość 2,00 m N złe lustro, wisi na nieodpowiedniej wysokości
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne baterie kranowe, pojemniki z mydłem, pojemniki z ręcznikami papierowymi, suszarki sązamontowane instalacja w zasięgu rąk osób z różnymi ograniczeniami ruchuT
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne powyższe Urządzenia można obsłużyćużycie jedną ręką bez potrzeby ściskania i skręcania ich elementówT
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne kratki ściekowe mają otwory uniemożliwiające utknięcie w nich kół wózków, kul rehabilitacyjnych, białej laskibudowa Nie dotyczy
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne minimum jeden pisuar w toalecie zbiorowej jestwyposażenie w boczne uchwyty Nie dotyczy
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne są stosowane urządzenia zamykające toaletęwyposażenie T
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne przy czym pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie powinny być zamykane od środka na kluczwymóg T

ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne zamknięcie ma pewny uchwyt na wysokość 0,90 m 1,00 m
N

zamknięcie nieznacznie za wysoko

ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne do zamykania drzwi nie używa się gałekwyposażenie T
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne drzwi mają system możliwy do otwarcia z zewnątrz w razie wypadkuwyposażenie T
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażenie oświetlenie T
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażenie sygnalizację alarmową przeciwpożarowąN brak sygnalizacji alarmowej
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażenie sygnalizację przywoławczą spełniającą wymagania określone w standardzie CAN brak sygnalizacji przywoławczej
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenia higieniczno-sanitarne jeśli używane są czujniki ruchu to działają one niezależnie od wzrostu użytkownikafunkcjonowanie dzieci, osoby niskiego wzrostu oraz osoby poruszające się na wózkachNie dotyczy
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenia higieniczno-sanitarne czas świecenia automatycznego jest dopasowany do najdłuższego przewidywanego czasu pobytu w pomieszczeniufunkcjonowanie Nie dotyczy
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przyciski lub uchwyty na sznurkach sygnalizacji alarmowej są montowanemontarz na dwóch wysokościach Nie dotyczy
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyżej wysokość 0,90 m 1,00 m Nie dotyczy
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenia higieniczno-sanitarne niżej wysokość 0,10 m 0,30 m Nie dotyczy
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenia higieniczno-sanitarne urządzenia są uruchamiane bezdotykowo poprzez fotokomórkifunkcjonalność N Brak tego rozwiązania 
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenia higieniczno-sanitarne na płytkach nie ma wzorówwykończenie T
ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenia higieniczno-sanitarne kolor płytek jest dostosowany do kolorystyki armatury i innego wyposażenia (poręczy i uchwytów)kontrast barwny 50% N Brak tego rozwiązania 

Modenizacja punktów 
rejestracji centralnej szpitala 
oraz punktu informacji
Dostępna nawigacja 
wewnątrzbudynkowa 

Przebudowa istniejących pomieszczeń sanitarnych oraz budowa nowego w strefie wejścia głównego W ramach wniosku rejestracje mają być przebudowane

N

jest kontrast wizualny pomiędzy posadzką a pionowymi elementami zabudowy

lada od poziomu warstwy wykończeniowej podłogi ma

wnęka do podjechania wózkiem inwalidzkim pod ladę

Pomieszczenie higieniczno - sanitarnex

przestrzeń wjazdu pod umywalkę ma

N

mają
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RA 1.1 Poziom dostępności punktów rejestracyjnych i informacyjnych, w tym ich otoczenia i wyposażenia (1)

RA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)

System informacyjny

Rejestracja

Ocena paramertu

Nie dotyczy

T

x

x

Tablice informacyjne

Tablice informacyjne

Plany tyflograficzne

Tabliczki informacyjne

T Przebudowa istniejących pomieszczeń sanitarnych oraz budowa nowego w strefie wejścia głównegobrak uwag T Wnioskodawca przedstawił dwa rozdzielne kosztorysy na podstawie KNR przygotowane przez współpracującą architektkę. Wydatki ponoszone na to zadanie są zasadne oraz odpowiadają cenom rynkowym.

T Wnioskodawca przedstawił dwa rozdzielne kosztorysy na podstawie KNR przygotowane przez współpracującą architektkę. Wydatki ponoszone na to zadanie są zasadne oraz odpowiadają cenom rynkowym. Szacowanie cen na podstawie własnych realizacji i w sklepach przez internet.brak uwagWszystkie rejestracje na terenie szpitala są nieprawidłowe. Planuje się przebudowę istniejącej recepcji głównej oraz stworzenie punktu informacyjnego. Oba punkty spełniać będą standardy dostępności. Przebudowa rejestracja i budowa punktu informacyjnego ułatwi korzystanie z nich pacjentom o szczególnych potrzebach.brak uwag

Rejestracje
W ramach wniosku rejestracje mają być przebudowane

W ramach wniosku rejestracje mają być przebudowane

Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.



ArchitektonicznyRA 1.2 Dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1)Pomieszczenia higieniczno-sanitarne kompleks sanitarny jest lokalizowany w tym samym miejscu na każdej kondygnacjikonsekwencja

N

ArchitektonicznyRA 1.3 Dostępne pokoje rodzica z dzieckiem i miejsca do przewijania dorosłych (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

ArchitektonicznyRA 1.3 Dostępne pokoje rodzica z dzieckiem i miejsca do przewijania dorosłych (2)Pomieszczenie rodzica z dzieckiem Pomieszczenie rodzica z dzieckiem x dostosowane do potrzeb pacjentów o ograniczonej sprawnościlokalizacja w sąsiedztwie punktów rejestracyjnych i informacyjnychN T Brak takiego pomieszczenia. Na pierwszym piętrze, w strefie poradni przyszpitalnych, przy schodach planuje się stworzenie pokoju dla opiekunów z dzieckiem zgodnie ze standardami. Ponieważ na parterze przewijak zaplanowano w toalecie damskiej, zaleca się oznakowanie pokoju na 1 piętrze jako pokój dla opiekuna z dzieckiem ogólnodostępny. Zaleca się przeanalizowanie miejsc i sposobu instalacji przewijaków, tak aby były one dostępne dla osób o różnym wzroście (warto rozważyć alternatywne rozwiązanie dla przewijaka wiszącego). brak uwag T Wnioskodawca przedstawił kosztorys na prace budowlane i prace budowlane na podstawie KNR przygotowany przez współpracującą architektkę. Koszt mebli oszacowano na podstawie 3 ofert z internetu.brak uwag

ArchitektonicznyRA 1.3 Dostępne pokoje rodzica z dzieckiem i miejsca do przewijania dorosłych (2)Miejsca do przewijania dorosłych osób z niepełnosprawnościami Miejsca do przewijania dorosłych osób z niepełnosprawnościamidostosowane do potrzeb pacjentów o ograniczonej sprawnościlokalizacja w sąsiedztwie punktów rejestracyjnych i informacyjnychN
ArchitektonicznyRA 1.3 Dostępne pokoje rodzica z dzieckiem i miejsca do przewijania dorosłych (2)Pomieszczenie do karmienia i przewijania dzieci jest przystosowane do potrzeb rodziców/opiekunów z niepełnosprawnościamiilość 1 N
ArchitektonicznyRA 1.3 Dostępne pokoje rodzica z dzieckiem i miejsca do przewijania dorosłych (2)Pomieszczenie do karmienia i przewijania dzieci jest wyposażone wyposażenie szeroką umywalkę wysokosyfonową N
ArchitektonicznyRA 1.3 Dostępne pokoje rodzica z dzieckiem i miejsca do przewijania dorosłych (2)Przestrzeń wjazdu pod umywalkę szerokość 0,75 m N
ArchitektonicznyRA 1.3 Dostępne pokoje rodzica z dzieckiem i miejsca do przewijania dorosłych (2)Przestrzeń wjazdu pod umywalkę głębokość 0,30 m N
ArchitektonicznyRA 1.3 Dostępne pokoje rodzica z dzieckiem i miejsca do przewijania dorosłych (2)Przestrzeń wjazdu pod umywalkę wysokość 0,67 m N
ArchitektonicznyRA 1.3 Dostępne pokoje rodzica z dzieckiem i miejsca do przewijania dorosłych (2)Przestrzeń wjazdu pod umywalkę zainstalowane jest oświetleniewymagania standardu CA N
ArchitektonicznyRA 1.3 Dostępne pokoje rodzica z dzieckiem i miejsca do przewijania dorosłych (2)Przestrzeń wjazdu pod umywalkę zainstalowana jest sygnalizacja przywoławczawymagania standardu CA N
ArchitektonicznyRA 1.3 Dostępne pokoje rodzica z dzieckiem i miejsca do przewijania dorosłych (2)Przestrzeń wjazdu pod umywalkę przyciski sygnalizacji alarmowej są montowanemontarz na dwóch wysokościach N
ArchitektonicznyRA 1.3 Dostępne pokoje rodzica z dzieckiem i miejsca do przewijania dorosłych (2)Przestrzeń wjazdu pod umywalkę wyżej wysokość 0,90 m 1,00 m N
ArchitektonicznyRA 1.3 Dostępne pokoje rodzica z dzieckiem i miejsca do przewijania dorosłych (2)Przestrzeń wjazdu pod umywalkę niżej wysokość 0,10 m 0,30 m N
ArchitektonicznyRA 1.3 Dostępne pokoje rodzica z dzieckiem i miejsca do przewijania dorosłych (2)Materiały wykończeniowe Materiały wykończeniowe spełniają wymaganie standard CA N
ArchitektonicznyRA 1.3 Dostępne pokoje rodzica z dzieckiem i miejsca do przewijania dorosłych (2)Materiały wykończeniowe Materiały wykończeniowe w miejscach gdzie znajdują się przewijaki i umywalki zapewniająkontrast N
ArchitektonicznyRA 1.3 Dostępne pokoje rodzica z dzieckiem i miejsca do przewijania dorosłych (2)Pomieszczenie do karmienia i przewijania dzieci Pomieszczenie do karmienia i przewijania dzieci są wyposażone wymaganie dostępny przewijak N
ArchitektonicznyRA 1.3 Dostępne pokoje rodzica z dzieckiem i miejsca do przewijania dorosłych (2)Przewijaki Przewijaki krawędzie i naroża  są zaokrąglone lub sfazowanebudowa N
ArchitektonicznyRA 1.3 Dostępne pokoje rodzica z dzieckiem i miejsca do przewijania dorosłych (2)Przewijaki Przewijaki nie mają różnego rodzaju mechanizmów ruchomychbudowa N
ArchitektonicznyRA 1.3 Dostępne pokoje rodzica z dzieckiem i miejsca do przewijania dorosłych (2)Przewijaki Przewijaki jeśli są elementy ruchome, to mają rozwiązania chroniące palce przed zakleszczeniembezpieczeństwo N
ArchitektonicznyRA 1.3 Dostępne pokoje rodzica z dzieckiem i miejsca do przewijania dorosłych (2)Przewijaki Przewijaki nie mają jakichkolwiek części składanychbudowa N
ArchitektonicznyRA 1.3 Dostępne pokoje rodzica z dzieckiem i miejsca do przewijania dorosłych (2)Pomieszczenia do przewijania Pomieszczenia do przewijania posiadają stałą lub uchylną kozetkę do przewijania dorosłych osób z niepełnosprawnościamiwyposażenie N

ArchitektonicznyRA 1.3 Dostępne pokoje rodzica z dzieckiem i miejsca do przewijania dorosłych (2)Miejsca do karmienia i przewijania Miejsca do karmienia i przewijania nie są lokalizacja w toaletach N

Cyfrowy  RC 1.1 Dostępna rejestracja telefoniczna (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Cyfrowy  RC 1.1 Dostępna rejestracja telefoniczna (2)Rejestracja telefoniczna liczba numerów telefonicznych T
Cyfrowy  RC 1.1 Dostępna rejestracja telefoniczna (2)Rejestracja telefoniczna liczba zaplecze kadrowe pracowników administracjiT

Cyfrowy RC 1.2 Cyfrowe narzędzia alternatywnego sposobu komunikowania się z pacjentami ze szczególnymi potrzebami (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Cyfrowy RC 1.2 Cyfrowe narzędzia alternatywnego sposobu komunikowania się z pacjentami ze szczególnymi potrzebami (2)Narzędzia cyfrowe do alternatywnego kontaktu z pacjentami ze szczególnymi potrzebamiwyposażenie N T do realizacji do realizacji T do realizacji do realizacji

Cyfrowy RC 1.2 Cyfrowe narzędzia alternatywnego sposobu komunikowania się z pacjentami ze szczególnymi potrzebami (2)Narzędzia cyfrowe umożliwiają kontakt z co najmniej typami pacjentów reprezentującymi główne rodzaje niepełnosprawnościwymaganie N T do realizacji do realizacji T do realizacji do realizacji

Cyfrowy RC 1.2 Cyfrowe narzędzia alternatywnego sposobu komunikowania się z pacjentami ze szczególnymi potrzebami (2)Narzędzia cyfrowe personel, w punkcie rejestracji jest przeszkolony z zakresu używania ww. narzędziumiejętność N T do realizacji do realizacji T do realizacji do realizacji

Cyfrowy RC 1.2 Cyfrowe narzędzia alternatywnego sposobu komunikowania się z pacjentami ze szczególnymi potrzebami (2)Szpital wyposażenie sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem udźwiękawiającymN T do realizacji do realizacji T do realizacji do realizacji

Cyfrowy RC 1.2 Cyfrowe narzędzia alternatywnego sposobu komunikowania się z pacjentami ze szczególnymi potrzebami (2)Szpital wyposażenie tekst łatwy do czytania T do realizacji do realizacji T do realizacji do realizacji

Cyfrowy RC 1.2 Cyfrowe narzędzia alternatywnego sposobu komunikowania się z pacjentami ze szczególnymi potrzebami (2)Szpital wyposażenie ramki do podpisu T do realizacji do realizacji T do realizacji do realizacji

Zakup, dostawa pętli induktofonicznych stałych

Adaptacja pomieszczenia na pokój rodzica z dzieckiem, przystosowany dla do potrzeb rodziców/opiekunów z niepełnosprawnościamiN

Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

x

ma

Ocena paramertu

zadanie zasadne. Do realizacji

Nie dotyczy

Ocena paramertu

Nie dotyczy

pętle mają być zamonowane na stanowiskach rejestracji centarlnej, punktu informacyjnego, punktu przyjęć planowych, i SOR

brak uwag

T

N

Pomieszczenie do karmienia i przewijania dzieci

x

x

Przestrzeń wjazdu pod umywalkę
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 RC 1.1 Dostępna rejestracja telefoniczna (2)

Rejestracja telefoniczna jest adekwatna do populacji obsługiwanych pacjentów

RC 1.2 Cyfrowe narzędzia alternatywnego sposobu komunikowania się z pacjentami ze szczególnymi potrzebami (2)

Narzędzia cyfrowe

Szpital

RA 1.3 Dostępne pokoje rodzica z dzieckiem i miejsca do przewijania dorosłych (2)

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

dysponuje

Czy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standardu

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standardu

Czy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.



Cyfrowy RC 1.2 Cyfrowe narzędzia alternatywnego sposobu komunikowania się z pacjentami ze szczególnymi potrzebami (2)Szpital x wyposażenie narzędzia umożliwiające kontakt z osobami z niepełnosprawnością słuchu T do realizacji do realizacji T do realizacji do realizacji

Cyfrowy RC 1.2 Cyfrowe narzędzia alternatywnego sposobu komunikowania się z pacjentami ze szczególnymi potrzebami (2)Osoby z niepełnosprawnością słuchu mają możliwość powiadomienia pracowników rejestracji szpitalaforma głos T do realizacji do realizacji T do realizacji do realizacji
Cyfrowy RC 1.2 Cyfrowe narzędzia alternatywnego sposobu komunikowania się z pacjentami ze szczególnymi potrzebami (2)Osoby z niepełnosprawnością słuchu odpowiedź uzyskują forma w postaci tekstu T do realizacji do realizacji T do realizacji do realizacji
Cyfrowy RC 1.2 Cyfrowe narzędzia alternatywnego sposobu komunikowania się z pacjentami ze szczególnymi potrzebami (2)Osoby z dysfunkcją mowy forma tekst (pacjenci) T do realizacji do realizacji T do realizacji do realizacji
Cyfrowy RC 1.2 Cyfrowe narzędzia alternatywnego sposobu komunikowania się z pacjentami ze szczególnymi potrzebami (2)Osoby z dysfunkcją mowy forma głos (pracownicy szpitala) T do realizacji do realizacji T do realizacji do realizacji
Cyfrowy RC 1.2 Cyfrowe narzędzia alternatywnego sposobu komunikowania się z pacjentami ze szczególnymi potrzebami (2)Alternatywny sposób dostępu forma kontakt telefoniczny T do realizacji do realizacji T do realizacji do realizacji
Cyfrowy RC 1.2 Cyfrowe narzędzia alternatywnego sposobu komunikowania się z pacjentami ze szczególnymi potrzebami (2)Alternatywny sposób dostępu forma korespondencyjna T do realizacji do realizacji T do realizacji do realizacji
Cyfrowy RC 1.2 Cyfrowe narzędzia alternatywnego sposobu komunikowania się z pacjentami ze szczególnymi potrzebami (2)Alternatywny sposób dostępu forma za pomocą środków komunikacji elektronicznej T do realizacji do realizacji T do realizacji do realizacji
Cyfrowy RC 1.2 Cyfrowe narzędzia alternatywnego sposobu komunikowania się z pacjentami ze szczególnymi potrzebami (2)Alternatywny sposób dostępu forma tłumacz polskiego języka migowego lub tłumacz-przewodnikt dotychczas brak możliwosci kounikacji z osobami głuchoniemymizakup rzyczyni się do spełnonia standarduT do realizacji do realizacji T do realizacji do realizacji
Cyfrowy RC 1.2 Cyfrowe narzędzia alternatywnego sposobu komunikowania się z pacjentami ze szczególnymi potrzebami (2)Usługa Usługa tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnikajest możliwa połączenie przez stronę internetową T do realizacji do realizacji T do realizacji do realizacji
Cyfrowy RC 1.2 Cyfrowe narzędzia alternatywnego sposobu komunikowania się z pacjentami ze szczególnymi potrzebami (2)Usługi cyfrowe Usługi cyfrowe spełniają wymagania WCAG 2.1 T do realizacji do realizacji T do realizacji do realizacji

Cyfrowy RC 1.3 Szpital zapewnia e-rejestrację (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Cyfrowy RC 1.3 Szpital zapewnia e-rejestrację (2)Rejestracja online T Rejestracja online jest zapewniona wymaganie WCAG 2.1 T

KomunikacyjnyRK 1.1 Przeszkolenie personelu z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

KomunikacyjnyRK 1.1 Przeszkolenie personelu z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami (1)Kompetencje element nie podlegał ocenieKompetencje cała kadra placówki w szczególności rejestratorki/rzy, sekretarki medyczne, inny personel placówki jednocześnie pracujący w rejestracji, informatycy, kadra zarządzająca, jest przeszkolona z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebamiwymaganie zaświadczenia

Komunikacyjny  RK 1.2 Instrukcja z zakresu sposobu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Komunikacyjny  RK 1.2 Instrukcja z zakresu sposobu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami (2)Instrukcja wymaganie
Komunikacyjny  RK 1.2 Instrukcja z zakresu sposobu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami (2)Instrukcja forma drukowana
Komunikacyjny  RK 1.2 Instrukcja z zakresu sposobu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami (2)Instrukcja forma elektroniczna
Komunikacyjny  RK 1.2 Instrukcja z zakresu sposobu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami (2)Instrukcja jest przejrzysta i czytelnaforma
Komunikacyjny  RK 1.2 Instrukcja z zakresu sposobu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami (2)Instrukcja zawiera rzetelne informacje pomocne personelowi w kontakcie z pacjentami ze szczególnymi potrzebamizawartość

KomunikacyjnyRK 1.3 Dostępna treść strony internetowej (WCAG 2.1) (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

KomunikacyjnyRK 1.3 Dostępna treść strony internetowej (WCAG 2.1) (1)Kompetencje Kompetencje x osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie stron internetowych posiadają niezbędną wiedzę nt. dostępności cyfrowejwymaganie zaświadczenie o odbytym szkoleniu T brak osób z odpowiednią wiedząnależy wdrożyć T strona internetowa placówki jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcjami, jednakże nabycie nowych kompetencji przez dział informatyczny spowoduje dostosowanie strony do sstandardów dostępności (czytelna dokumentacja)do realizacji T wnioskodawca przedstawił rozeznanie rynku które zostało przeprowadzone drogą elektroniczną – email. Wysokość wydatku została oszacowana na podstawie uzyskania 3 ofert od potencjalnych wykonawcówwydatki ponoszone na to zadanie są zasadne oraz odpowiadają cenom rynkowym

KomunikacyjnyRK 1.3 Dostępna treść strony internetowej (WCAG 2.1) (1)Program szkolenia dotyczył następujących grup odbiorcówwymaganie
KomunikacyjnyRK 1.3 Dostępna treść strony internetowej (WCAG 2.1) (1)Program szkolenia osób niewidomych i niedowidzących (prezentacja działania programu czytającego)wymaganie T brak dostępności dokumenów dla osób niewidomych i niedowidzącychnależy wdrożyć T nabycie nowych kompetencji przez dział informatyczny spowoduje dostosowanie dokumentów do potrzeb osób niewidomych i niedowidzącychdo realizacji T j.w j.w
KomunikacyjnyRK 1.3 Dostępna treść strony internetowej (WCAG 2.1) (1)Program szkolenia osób głuchych i głuchoniewidomychwymaganie T brak dostępności dokumentów dla osób głuchych i głuchoniewidomychnależy wdrożyć T nabycie nowych kompetencji przez dział informatyczny spowoduje dostosowanie dokumentów  do potrzeb osób głuchych i głuchoniewidomychdo realizacji T j.w j.w
KomunikacyjnyRK 1.3 Dostępna treść strony internetowej (WCAG 2.1) (1)Program szkolenia osób z niepełnosprawnością intelektualnąwymaganie T brak dostepności dokumentów dla osób z niepełnosprawnością intelektualnąnależy wdrożyć T nabycie nowych kompetencji przez dział informatyczny spowoduje dostosowanie dokumentów do porzeb osób z niepełnosprawnością intelektualnądo realizacji T j.w j.w
KomunikacyjnyRK 1.3 Dostępna treść strony internetowej (WCAG 2.1) (1)Program szkolenia osób starszych wymaganie T brak dostępności dokumentów dla osób starszychnależy wdrożyć T nabycie nowych kompetencji przez dział informatyczny spowoduje dostosowanie dokumentów do potrzeb osób starszychdo realizacji T j.w j.w
KomunikacyjnyRK 1.3 Dostępna treść strony internetowej (WCAG 2.1) (1)Program szkolenia osób korzystających z urządzeń mobilnychwymaganie T brak dostępności dokumentów dla osób korzystających z urządzeń mobilnychnależy wdrożyć T nabycie nowych kompetencji przez dział informatyczny spowoduje dostosowanie dokumentów dla osób korzystających z urządzeń mobilnychdo realizacji T j.w j.w
KomunikacyjnyRK 1.3 Dostępna treść strony internetowej (WCAG 2.1) (1)Szkolenie Szkolenie zawierało prezentację narzędzi cyfrowych ułatwiających komunikację z osobami ze szczególnymi potrzebamiwymaganie T brak  prezentacji narzędzi cyfrowych ułatwiających komunikację z osobami ze szczególnymi potrzebaminależy wdrożyć T nabycie nowych kompetencji przez dział informatyczny spowoduje likwidację barier w komunikacji (dokumenty) z osobami ze szczegolnymi potrzebamido realizacji T j.w j.w

KomunikacyjnyRK 1.4 Znajomość podstaw języka migowego (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

KomunikacyjnyRK 1.4 Znajomość podstaw języka migowego (2)Personel zakres podstawowa terminologia medyczna T nabycie nowych umiejętności przez wybrane osoby pracujące w punkcie rejestracji oraz wybranej kadry medycznejwymóg ustawowy T poprawa jakości udzielanej informacji przez personel placówkiwśród zatrudnionego personelu poprawi się jakość usług dla klienta zewnętrznegoT wnioskodawca przedstawił rozeznanie rynku które zostało przeprowadzone drogą elektroniczną – email. Wysokość wydatku została oszacowana na podstawie uzyskania 3 ofert od potencjalnych wykonawcówwydatki ponoszone na to zadanie są zasadne oraz odpowiadają cenom rynkowym
KomunikacyjnyRK 1.4 Znajomość podstaw języka migowego (2)Personel zakres komunikowanie i odebranie najczęstszych komunikatów do i od osób z słabosłyszących i g/Głuchych
KomunikacyjnyRK 1.4 Znajomość podstaw języka migowego (2)Personel wymaganie zaświadczenie poziom średnio-zaawansowany (B1)

KomunikacyjnyRK 1.5 Infografiki dotyczące sposobów komunikacji (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

KomunikacyjnyRK 1.5 Infografiki dotyczące sposobów komunikacji (2)Infografiki są łatwo dostępne dla personeluforma materiały drukowane N
KomunikacyjnyRK 1.5 Infografiki dotyczące sposobów komunikacji (2)Infografiki zawierają informacje  określające typy osób ze szczególnymi potrzebami ze wskazanymi podstawowymi zachowaniami inicjalnymi umożliwiającymi nawiązanie komunikacji i uzyskanie uwagi osoby ze szczególnymi potrzebamizawartość N

Komunikacyjny  RK 1.6Szkolenia z zakresu zarządzania procesami oraz zarządzania przez wartości (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Komunikacyjny  RK 1.6Szkolenia z zakresu zarządzania procesami oraz zarządzania przez wartości (2)Personel placówki element nie podlegał oceniePersonel placówki w szczególności kadra zarządzająca, został przeszkolony z praktycznych aspektów zarządzania procesami oraz zarządzania przez wartości w celu spełnienia wymagań osób ze szczególnymi potrzebamiwymaganie zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia

KomunikacyjnyRK 2.1 Szkolenia z zakresu umiejętności komunikacji (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

KomunikacyjnyRK 2.1 Szkolenia z zakresu umiejętności komunikacji (1)Szkolenie Szkolenie x wybrani pracownicy punktu rejestracji oraz kadry medycznej odbyli szkoleniewymaganie zaświadczenia ukończenia szkolenia T nabycie nowych kompetencji (komunikacyjnych)  przez personel placówkinależy wdrożyć T poprawa jakości obsługi personelu z zakresu komunikowania się z osobami w kryzysie zdrowia wśród zatrudnionego personelu poprawi się jakość usług dla klienta zewnętrznegoT wnioskodawca przedstawił rozeznanie rynku które zostało przeprowadzone drogą elektroniczną – email. Wysokość wydatku została oszacowana na podstawie uzyskania 3 ofert od potencjalnych wykonawcówwydatki ponoszone na to zadanie są zasadne oraz odpowiadają cenom rynkowym
KomunikacyjnyRK 2.1 Szkolenia z zakresu umiejętności komunikacji (1)Personel Personel został przeszkolony z zakresu komunikowania się z osobami w kryzysie zdrowia psychicznego,przejawiających zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia psychiczne oraz osób w spektrum autyzmu (ASD)wymaganie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń

KomunikacyjnyRK 2.2 Oznaczenia identyfikujące wykonywany zawód (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

KomunikacyjnyRK 2.2 Oznaczenia identyfikujące wykonywany zawód (2)Identyfikatory element nie podlegał ocenieIdentyfikatory Personel posiada uniformy lub elementy uniformów (wszywki, wpinki, znaczki) pomagające zidentyfikować wykonywany zawód i wspomagają komunikację z osobami ze szczególnymi potrzebamiwymaganie

KomunikacyjnyRK 3 Kompetencje społeczne personelu w obszarze komunikacjiElement Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

KomunikacyjnyRK 3 Kompetencje społeczne personelu w obszarze komunikacjiPersonel szpitala element nie podlegał oceniePersonel szpitala posiada kompetencje w zakresie komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebamiwymaganie zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia

Organizacyjny RO 1 Tablica informacyjna przed wejściem do budynku (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Organizacyjny RO 1 Tablica informacyjna przed wejściem do budynku (2)Tablica informacyjna Placówka eksponuje schemat budynku w tym oznaczenia umiejscowienia poszczególnych jego częściwymaganie T
Organizacyjny RO 1 Tablica informacyjna przed wejściem do budynku (2)Tablica informacyjna Zawiera co najmniej podstawowe informacje o świadczonych przez szpital usługachzawartość T

Organizacyjny RO 2.1 Dostępne okienko rejestracji na wizytę(1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Organizacyjny RO 2.1 Dostępne okienko rejestracji na wizytę(1)Okienko rejestracji Okienko rejestracji Jest dostępne budowa obniżona lada) N
Organizacyjny RO 2.1 Dostępne okienko rejestracji na wizytę(1)Dodatkowe wsparcie Dodatkowe wsparcie W Placówce jest wytypowany przeszkolony pracownik do pomocy osobom ze szczególnymi potrzebamifunkcjonowanie N

Organizacyjny RO 2.2 Możliwość skorzystania z pomocy asystenta (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Organizacyjny RO 2.2 Możliwość skorzystania z pomocy asystenta (2)Asystent W Szpitalu osoba ze szczególnymi potrzebami może skorzystać z pomocy asystentafunkcjonowanie N
Organizacyjny RO 2.2 Możliwość skorzystania z pomocy asystenta (2)Asystent forma telefoniczna N
Organizacyjny RO 2.2 Możliwość skorzystania z pomocy asystenta (2)Asystent forma e-mail N
Organizacyjny RO 2.2 Możliwość skorzystania z pomocy asystenta (2)Asystent forma za pośrednictwem osób trzecich N
Organizacyjny RO 2.2 Możliwość skorzystania z pomocy asystenta (2)Asystent Osoba zgłaszająca zapotrzebowanie na pomoc ma możliwość podania informacji jakiego rodzaju asysta będzie potrzebnafunkcjonalność N

Organizacyjny RO 3.1 Opracowanie dokumentów dostępnych dla pacjentów (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Organizacyjny RO 3.1 Opracowanie dokumentów dostępnych dla pacjentów (1)Dokumenty Dokumenty Zgody oraz informacje niezbędne do podpisania przez Pacjenta przed rozpoczęciem hospitalizacji są dostępneforma zrozumiała dla Pacjenta
Organizacyjny RO 3.1 Opracowanie dokumentów dostępnych dla pacjentów (1)Karta informacyjna Karta informacyjna Z pobytu w Szpitalu jest dostępnaforma zrozumiała dla pacjenta

Organizacyjny RO 3.2 Ogólnodostępne materiały na temat dostępności szpitala (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Organizacyjny RO 3.2 Ogólnodostępne materiały na temat dostępności szpitala (1)Materiały o dostępności  forma ulotka N T T
Organizacyjny RO 3.2 Ogólnodostępne materiały na temat dostępności szpitala (1)Materiały o dostępności forma strona internetowa N T T
Organizacyjny RO 3.2 Ogólnodostępne materiały na temat dostępności szpitala (1)Materiały o dostępności zawartość dostępność budynku N T T
Organizacyjny RO 3.2 Ogólnodostępne materiały na temat dostępności szpitala (1)Materiały o dostępności zawartość miejsca parkingowe N T T
Organizacyjny RO 3.2 Ogólnodostępne materiały na temat dostępności szpitala (1)Materiały o dostępności zawartość możliwość skorzystania z pomocy w trakcie pobytu w SzpitaluN T T
Organizacyjny RO 3.2 Ogólnodostępne materiały na temat dostępności szpitala (1)Materiały o dostępności forma krótki film nt. udogodnień w polkim języku migowymT T T

Szkolenie z posługiwania się polskim językiem migowym na poziomie podstawowym

Szkolenie z zakresu tworzenia dokumentów dostępnych

N

personel dysponuje instrukcją z zakresu obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami

Nie dotyczy

Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Czy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Czy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

N

N

T

N

Materiały o dostępności x Szpital ma informacje

Są różne sposoby zgłaszania potrzeby skorzystania z pomocy

RO 3.1 Opracowanie dokumentów dostępnych dla pacjentów (1)
Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

N

N

Nie dotyczy

RK 3 Kompetencje społeczne personelu w obszarze komunikacji

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

wydatki na to zadanie sa zasadne i odpowiadają cenom rynkowym brak uwagzadanie spełnia wymogi standardubrak uwagzadanie zasadne. Do realizacjiPrzetłumaczenie i nagranie filmu w PJM

element nie podlegał ocenie Nie dotyczyO
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a

c
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RO 1 Tablica informacyjna przed wejściem do budynku (2)
Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Tablica informacyjna
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RO 2.1 Dostępne okienko rejestracji na wizytę(1)
Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

RO 2.2 Możliwość skorzystania z pomocy asystenta (2)

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Asystent

RO 3.2 Ogólnodostępne materiały na temat dostępności szpitala (1)

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standardu

RK 2.2 Oznaczenia identyfikujące wykonywany zawód (2)

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

RK 2.1 Szkolenia z zakresu umiejętności komunikacji (1)
Ocena paramertu

RK 1.5 Infografiki dotyczące sposobów komunikacji (2)
Ocena paramertu

Infografiki

 RK 1.6Szkolenia z zakresu zarządzania procesami oraz zarządzania przez wartości (2)
Ocena paramertu

Nie dotyczyN

Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Szkolenia z zakresu obsługi osób ze szczegolnymi potrzebami

Czy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

RK 1.1 Przeszkolenie personelu z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami (1)
Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standardu

 RK 1.2 Instrukcja z zakresu sposobu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami (2)Instrukcja

RC 1.3 Szpital zapewnia e-rejestrację (2)
Ocena paramertu

RK 1.4 Znajomość podstaw języka migowego (2)

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standardu

Personel x wybrane osoby pracujące w punkcie rejestracji oraz wybrana kadra medyczna znają podstawy polskiego języka migowego

Instrukcja

RK 1.3 Dostępna treść strony internetowej (WCAG 2.1) (1)

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standardu

Ocena paramertu

Program szkolenia x

Nie dotyczy

Osoby z niepełnosprawnością słuchu

Osoby z dysfunkcją mowy zapewniona jest komunikacja

Alternatywny sposób dostępu jest zapewniony

Nie dotyczy

element nie podlegał ocenie Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standardu

Czy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standardu

Nie dotyczy

Czy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Czy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.



Organizacyjny RO 4.1 Ankiety satysfakcji poziomu dostępności szpitala (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Organizacyjny RO 4.1 Ankiety satysfakcji poziomu dostępności szpitala (1)Ankiety Szpital posiada ankiety  satysfakcji dostępności dla pacjentów i personeluwymaganie

Organizacyjny RO 4.1 Ankiety satysfakcji poziomu dostępności szpitala (1)Ankiety Badania opinii pacjenta i pracownika są anonimowewymaganie
Organizacyjny RO 4.1 Ankiety satysfakcji poziomu dostępności szpitala (1)Ankiety forma papierowa
Organizacyjny RO 4.1 Ankiety satysfakcji poziomu dostępności szpitala (1)Ankiety forma elektroniczna
Organizacyjny RO 4.1 Ankiety satysfakcji poziomu dostępności szpitala (1)Ankiety forma telefoniczna
Organizacyjny RO 4.1 Ankiety satysfakcji poziomu dostępności szpitala (1)Ankiety Pacjent wypełnia termin po uzyskaniu świadczenia w podmiocie
Organizacyjny RO 4.1 Ankiety satysfakcji poziomu dostępności szpitala (1)Ankiety Pracownik wypełnia terminraz w roku

Organizacyjny RO 4.1 Ankiety satysfakcji poziomu dostępności szpitala (1)Pełnomocnik ds. dostępności Pełnomocnik ds. dostępności Raz w roku wykonuje analizę ankiet z uwzględnieniem podziału na poszczególne komórki Szpitala i na ich podstawie doskonali procedury postępowaniawymaganie

Organizacyjny RO 5 Wdrożenie system identyfikacji wizualnej pracowników (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Organizacyjny RO 5 Wdrożenie system identyfikacji wizualnej pracowników (2)Identyfikacja personelu szpitala Identyfikacja personelu szpitala Jest system identyfikacji wizualnej ujednolicony w całej placówcefunkcjonowanie

Organizacyjny RO 5 Wdrożenie system identyfikacji wizualnej pracowników (2)Identyfikacja personelu szpitala lokalizacja centralne miejsce szpitala
Organizacyjny RO 5 Wdrożenie system identyfikacji wizualnej pracowników (2)Identyfikacja personelu szpitala lokalizacja rejestracja
Organizacyjny RO 5 Wdrożenie system identyfikacji wizualnej pracowników (2)Identyfikacja personelu szpitala lokalizacja izba przyjęć
Organizacyjny RO 5 Wdrożenie system identyfikacji wizualnej pracowników (2)Identyfikacja personelu szpitala lokalizacja poczekalnia
Organizacyjny RO 5 Wdrożenie system identyfikacji wizualnej pracowników (2)Identyfikacja personelu szpitala lokalizacja oddział

ArchitektonicznyCA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

ArchitektonicznyCA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)Ciągi komunikacyjne lokalizacja strefy rejestracji T

ArchitektonicznyCA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)Ciągi komunikacyjne lokalizacja izby przyjęć T
ArchitektonicznyCA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)Ciągi komunikacyjne lokalizacja oddziałów szpitalnych T
ArchitektonicznyCA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)Ciągi komunikacyjne lokalizacja pracowni diagnostycznych i zabiegowychT
ArchitektonicznyCA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)Ciągi komunikacyjne lokalizacja pomieszczeń umożliwiających nocleg dla rodziców lub opiekunówT
ArchitektonicznyCA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)Ciągi komunikacyjne lokalizacja pomieszczeń dydaktycznych T
ArchitektonicznyCA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)Ciągi komunikacyjne na zasadach, na których dostęp ten jest umożliwiony użytkownikom o pełnej sprawnościwymaganie N
ArchitektonicznyCA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)Ciągi komunikacyjne wymiar w świetle szerokość 1,60 m T
ArchitektonicznyCA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)Ciągi komunikacyjne miejscowe zwężenia jeśli są, to mająszerokość 0,90 m T
ArchitektonicznyCA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)Ciągi komunikacyjne jednocześnie istnieją miejsca umożliwiające swobodne manewrowanie/wymijanie sięodległość 5,00 m T
ArchitektonicznyCA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)Ciągi komunikacyjne nie są zwężone przez poręcze przyścienne, elementy wykończenia i wyposażenia, w tym meble służące oczekiwaniu i odpoczynkowi pacjentówwymaganie T
ArchitektonicznyCA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)Ciągi komunikacyjne brak jakichkolwiek elementów wystających ze ścianwysokość0,70 m 2,40 m T
ArchitektonicznyCA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)Ciągi komunikacyjne Ciągi komunikacyjne obszary z ograniczoną wysokością do 2,20 m mają poziomą blokadę nawysokość 0,20 m 0,30 m Nie dotyczy
ArchitektonicznyCA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)Ciągi komunikacyjne w obrębie tej samejkondygnacji, na drogach komunikacji i w miejscach przeznaczonych na poczekalnie nie mabudowa różnic w poziomie wysokości posadzki T
ArchitektonicznyCA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)Ciągi komunikacyjne nie ma budowa uskoków poziomu posadzki T
ArchitektonicznyCA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)Ciągi komunikacyjne nie ma budowa pojedynczych schodków T
ArchitektonicznyCA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)Ciągi komunikacyjne jeśli w obrębie kondygnacji są różnice poziomu wysokości posadzki, to sąwyposażenie podjazd
ArchitektonicznyCA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)Ciągi komunikacyjne lub wyposażenie podnośnik
ArchitektonicznyCA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)Ciągi komunikacyjne lub wyposażenie platforma przyschodowa
ArchitektonicznyCA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)Ciągi komunikacyjne nie ma wyposażenie krzesełek schodowych
ArchitektonicznyCA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)Ciągi komunikacyjne ani wyposażenie transporterów schodowych
ArchitektonicznyCA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)Ciągi komunikacyjne ani wyposażenie schodołazów
ArchitektonicznyCA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)Ciągi komunikacyjne ani wyposażenie innych rozwiązań nie pozwalających na samodzielne korzystanie
ArchitektonicznyCA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)Balustrady Balustrady mają dolną poprzeczkę umieszczoną nawysokość 0,15 m 0,30 m Nie dotyczy
ArchitektonicznyCA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)Ciągi komunikacyjne Ciągi komunikacyjne na całej długości są poręczewymaganie T

ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Strefa oczekiwania N

ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Strefa oczekiwania N
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Strefa oczekiwania N
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Strefa oczekiwania N
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Strefa oczekiwania N
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Strefa oczekiwania

ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Strefa oczekiwania przyciski wzywające windę położenie konsekwentnie z tej samej strony wejścia do windy

ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Strefa oczekiwania najniżej umieszczony przycisk wzywający windę położenie od poziomu podłogi0,80 m 1,20 m T

ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Strefa oczekiwania dodatkowe wyposażenie windy zalecanie urzędzenia umożliwiające wezwanie windy i sterowanie kabiną bez użycia rąkN

ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Kabina dźwigu szerokość wejścia do windy (światło otworu)szerokość 0,9 m T

ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Kabina dźwigu szerokość wejścia do windy, gdy jest przeznaczona do przewozu chorych na noszachszerokość 1,1 m T
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Kabina dźwigu przestrzeń manewrowaszerokość/długość 1,5 mx 1,5 m N
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Kabina dźwigu winda jest wyposażona  w potwierdzenie o dojechaniu na określone piętroinformacja komunikat wizualny T
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Kabina dźwigu winda jest wyposażona  w czujniki ruchu zabezpieczającebezpieczeństwo przed uderzeniem drzwiami T
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Kabina dźwigu ściany są bezpieczeństwo matowe, niepowodujące odblasków i olśnieńT
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Kabina dźwigu Z uwagi na osoby z niepełnosprawnością słuchu (niekomunikujące się mową werbalną) winda jest wyposażona wbezpieczeństwo kamerę N
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Kabina dźwigu Każda z wind jest wyposażona wbezpieczeństwo system komunikacji głosowej N
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Kabina dźwigu System jest też wyposażony wbezpieczeństwo pętlę indukcyjną N

ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Panel sterowania w kabinie jest po prawej stronie windy w odległości od ściany kabiny z umieszczonymi w niej drzwiamilokalizacja 50 cm  od ściany kabiny50 cm T

ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Panel sterowania w kabinie W przypadku kabiny przelotowej panele sąlokalizacja po obu stronach/na dwóch przeciwległych ścianach kabinyT
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Panel sterowania w kabinie przyciski panelu znajdują sięwysokość od poziomu posadzki kabiny0,8 m 1,2 m N
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Panel sterowania w kabinie nie są funkcjonalność dotykowe T
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Panel sterowania w kabinie panel odróżnia się zauważalność od  ścian kabiny T
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Panel sterowania w kabinie przyciski wyraźnie kolorystycznie odróżniają sięzauważalność od panelu sterowania N
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Panel sterowania w kabinie forma pismem Braille’a i mają wypukłe numery pięteroznaczenia Braille’a oraz cyfry wypukłe sąN
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Panel sterowania w kabinie lokalizacja obok przycisku Nie dotyczy

ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Panel sterowania w kabinie przycisk parteru/kondygnacji zerowej jest dodatkowo wyróżniony spośród pozostałych przyciskówzauważalność kolor zielony i bardziej wypukły od pozostałych przyciskówN

ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Panel sterowania w kabinie potwierdzenie wyboru przycisku jest sygnalizowane przezforma podświetlenie przycisku oraz komunikat głosowy, z numerem piętra, lub nazwą przyciskuT
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Panel sterowania w kabinie wybór piętra jest dodatkowo potwierdzony nainformacja wyświetlaczu umieszczonym bezpośrednio przy panelu sterowania oraz dodatkowo komunikatem głosowymT
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Panel sterowania w kabinie średnica/szerokość przycisków maśrednica / szerokość 0,02 m T
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Panel sterowania w kabinie panel sterowania jest wyposażony wwyposażenie przycisk alarmowy N
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Panel sterowania w kabinie System alarmowy windy umożliwiabezpieczeństwo bezpośrednie połączenie z obsługą techniczną dźwiguN

ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Schody wewnętrzne Schody wewnętrzne spełnia wymaganie w standardzie WA 1.1 N

ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Pochylnie wenętrzne przy różnicach poziomu posadzki od 0,15 do 0,50 m nachylenie 10%
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Pochylnie wenętrzne przy różnicach poziomu posadzki powyżej 0,50 m należy stosować pochylnie spadek pochylni 8%
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Pochylnie wenętrzne dla pochylni do 0,15 m nachylenie 8% 15%
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Pochylnie wenętrzne  pochylnia prowadzona po łuku nachylenie 5%
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Pochylnie wenętrzne pochylnia pomiędzy poręczami szerokość 1,6 m (zalecane 2,0 m)
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Pochylnie wenętrzne spocznik na pochylniach długość/szerokość 1,6 mx1,6 m (zalecane 2,0x 2,0m)
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Pochylnie wenętrzne pozioma płaszczyzna ruchu na początku i na końcu pochylni długość 1,5 m (zalecane 2,0m)
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Ciągi komunikacyjne

A

r

c

h

i

t

e

k

t

o

n

i

c

z

n

y

CA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) 

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Strefa oczekiwania

przed drzwiami windy należy umieścić urządzenia informujące wizualnie i głosowo o przyjeździe oraz kierunku jazdy windywymaganie przy jeździe oraz kierunku jazdy windy

przed drzwiami windy należy umieszczać oznaczenia piętra 

Panel sterowania w kabinie przyciski są oznaczone

Pochylnie wenętrzne 

forma cyfry  kontrastującej z kolorem ściany oraz oznaczeniem pisma Braille,a 

obrys drzwi windy oznaczenie oznaczenie kolorem kontrastowym względem koloru ściany /drzwi windy;

Kabina dźwigu

Tak z zastrzeżeniami
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CA 1.1 Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację poziomą w budynku (1)

Ocena paramertu

Nie dotyczy

Ciągi komunikacyjne
OzN mają dostęp do poszczególnych stref obiektu

Ciągi komunikacyjne

Tak z zastrzeżeniami Nie dotyczy

RO 5 Wdrożenie system identyfikacji wizualnej pracowników (2)

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Identyfikacja personelu szpitala Informacja nt. poszczególnych oznaczeń personelu medycznego (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny itd.) jest widoczna
element nie podlegał ocenie Nie dotyczy

RO 4.1 Ankiety satysfakcji poziomu dostępności szpitala (1)

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Ankiety

Pacjent może wypełnić ankietę w dowolnej formie
Nie dotyczy

y

j

n

y

element nie podlegał ocenie

Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.



ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Pochylnie wenętrzne wysokość 0,07 m
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Pochylnie wenętrzne lokalizacja wzdłuż całej pochylni
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Poręcze i balustrady poręcze przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni oraz przy schodachwymaganie poręcze obustronne T
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Poręcze i balustrady wymaganie dwururowa N
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Poręcze i balustrady wysokość rur 0,75 m i 0,90 m N
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Poręcze i balustrady średnica 0,032 m 0,038 m N
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Poręcze i balustrady przekrój koło/elipsa N
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Poręcze i balustrady (instatlacja) odległość od ścian0,050 m Nie dotyczy
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Poręcze i balustrady elementy montażowe należy umieszczać pod poręczami w celu zapewnienia wygodnego chwytu wymaganie na całej długości T
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Poręcze i balustrady poręcze muszą być pozbawione ostrych zakończeń;wymaganie T
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Poręcze i balustrady poręcze powinny być wysunięte w poziomie  przed pierwszym i ostatnim stopniem schodów oraz przed początkiem i za końcem pochylniodległość przed pierwszym i ostatnim stopniem chodów0,30 m N
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Poręcze i balustrady poręcze nie powinny wchodzić w światło skrajni ciągu komunikacji wewnętrznej.wymaganie T

ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Poręcze i balustrady wymaganie ich końce zawinięte w dół Nie dotyczy

ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Poręcze i balustrady kontrast barwny/skala LRV50% (zalecane 70%) Nie dotyczy
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Poręcze i balustrady poręcz wykonanie materiał o nieśliskiej powierzchni T
ArchitektonicznyCA 1.2  Szpital powinien zapewnić dostępną komunikację pionową w budynku (1) Poręcze i balustrady wskazanie dokąd prowadzą schody/pochylniainformacja na poręczy pismem  Braill'a N

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Drzwi szerokość w świetle 0,90 m T

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Drzwi wysokość 2,00 m T

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Drzwi przestrzeń dla użtkowników leżącychszerokość 1,1 m T

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Drzwi dwuskrzydłowe szerokość skrzydła 0.90 m (zalecane 1,20 m) T

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Drzwi dwuskrzydłowe dla użytkowników leżącychszerokość 1,10 m (zalecane 1,20 m) T

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Drzwi wolna przegroda od strony klamkiszerokość wygodny podjazd wózkiem lub przejścieT

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Drzwi włączniki światła, dzwonki i inne elementy przyzywowenorma ISO 21542:2011 zał. C N

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Drzwi otwarcie skrzydła drzwiowegosiła otwarcia drzwi max 25 N T

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Drzwi wymaganie niewymagające ściskania bądź przekręcania i umożliwiające obsługę jedną rękąT

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Drzwi łatwe do identyfikacji na tle drzwi N

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Drzwi klamki, uchwyty kulkowewysokość od poziomu posadzki1,10 m T

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Drzwi uchwyty pionowe lub ukośne wysokość pochwytu od poziomu posadzki0,80 m 1,4 m T

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Drzwi w pomieszczeniach użytkowanych przez osoby leżącewysokość zabezpieczenia0,60 m do 0,90 m T

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Drzwi spełnia wymaganie oznaczenia wypukłe i alfabet Braille’a N

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Drzwi oznakowanie dotykowe N

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Drzwi wysokość 1,20 m x 1,60 m N

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Drzwi listwy, panele nachylenie min 30 do 60 stopni wysokości klamki (1,10 m)N

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Otwór drzwiowy Otwór drzwiowy spełnia szerokość od strony zawiasów0,10 m T

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Przy drzwiach bez nachyleń T

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Przy drzwiach wolne od przeszkód i elementów wyposażeniaT

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Przy drzwiach wymiary od strony otwarcia skrzydła1,60 m x 1,60 m T

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Przy drzwiach wymiary po drugiej stronie skrzydła1,20 m x 1,20 m T

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Drzwi przesuwne zawiasy siła tarcia minimalna Nie dotyczy

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Drzwi przesuwne jeśli duże i ciężkie konstrukcja siłowniki wspomagające otwieranie Nie dotyczy

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Wejście żróżnicowanie barw pomieszczeń pod względem funkcjonalnymwymaganie N

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Wejście kolorystyka ścian pomieszczeńwspółczynnik odbicia światła min 50-60 % LRV N

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Wejście plany pomieszczeń wysokość 1,20 m - 1,60 m N

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Drzwi przezroczyste oznakowanie/lokalizacjakontrastowy znak graficzny w poprzek drzwi na całej szerokości

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Drzwi przezroczyste szerokość pasa/znaku graficznegomin 0,10 m

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Drzwi przezroczyste wysokość nad podłogą powyżej 0,80 m - 1,00 m i 1,40 m - 1,60 m

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Drzwi przezroczyste ościeżnica/obrys drzwi wokół ośnieżnicybezpieczeństwo kontrastowe pasy

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Dolna część drzwi Dolna część drzwi spełnia wymaganie materiał odporny na uszkodzenia mechaniczne Nie dotyczy

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Szklane drzwi i przegroda szerokość 0,10 m 

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Szklane drzwi i przegroda wysokość max do 0,40 m

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Szklane drzwi i przegroda kontrast min. 50% LRV

ArchitektonicznyCA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)Okna Okna mechanizmy okienne wysokość max 1,40 m Nie dotyczy

ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Oświetlenie Oświetlenie ciągów komunikacji jestinstalacja równomierne

ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Oświetlenie Oświetlenie ciągów komunikacji zapewnia odpowiednie warunki użytkowaniamiejsce i przestrzeń cała ich powierzchnia
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Oświetlenie Oświetlenie połączonych ze sobą pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego nie wykazujebezpieczeństwo różnic natężenia wywołujących olśnienie, także przy przejściu między pomieszczeniami
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Oświetlenie Światło jest bezpieczeństwo rozproszone, nierażące, bezcieniowe
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Oświetlenie oświetlenie ciągów komunikacjiinstalacja w strefie cokołóww i na suficie
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Oświetlenie Oświetlenie korytarzy jest po zmierzchu włączonefunkcjonalność na stałe
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Oświetlenie W przypadku stosowania oświetlenia uruchamianego automatycznie, czujniki ruchu reagują na pojawienie się osoby w jego zasięgu, uwzględniającniezawodność i bezpieczeństwodzieci, osoby niskiego wzrostu oraz osoby poruszające się na wózkach
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Oświetlenie Czas świecenia automatycznego jest dostosowany dofunkcjonalność najdłuższego przewidywanego czasu przejścia/pobytu w strefie lub pomieszczeniu
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Oświetlenie Rodzaj stosowanego oświetlenia, szczególnie w miejscach stosowania elementów informacyjnych zapewniazauważalność wysoki stopień odwzorowania kolorów i zachowania kontrastów barwnych
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Oświetlenie Temperatura barwowa światła sztucznego jest zbliżona dozauważalność naturalnego światła słonecznego
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Oświetlenie Elementy oświetlenia umieszczanego poniżej linii wzroku pacjentów (wysokość 0 – 1,2 m)nie powodująbezpieczeństwo efektu oślepiania 
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Oświetlenie natężenie oświetlenia (mierzone na poziomie powierzchni poruszania się użytkownika) na ciągach komunikacji, a także na rampach i schodach wynosinatężenie oświetlenia 30 lx
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Oświetlenie Włączniki światła znajdują się na wysokości od poziomu posadzkiwysokość 0,8 m 1,0 m 
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Oświetlenie Włączniki światła są zauważalność oznakowane poprzez kontrast
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Oświetlenie W pomieszczeniach znajdują się urządzenia zapewniające kontrolę i ograniczenie nasłonecznienia (regulacja dopływu światła z zewnątrz przez elementy przesłaniające, w tym łatwe do utrzymania w czystościwyposażenie żaluzje i rolety)
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Oświetlenie Mechanizmy otwierania i zamykania elementów przysłaniających są zamontowane nawysokość 0,8 m 1,4 m

ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Ogrzewanie funkcjonalność prawidłowy rozdział powietrza w pomieszczeniach

ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Ogrzewanie funkcjonalność prawidłową prędkość powietrza
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Ogrzewanie funkcjonalność czystość powietrza
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Ogrzewanie funkcjonalność ochronę przed uciążliwymi zapachami
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Ogrzewanie Elementy ogrzewania mająbezpieczeństwo mechanizmy chroniące przed poparzeniem
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Wentylacja / klimatyzacja Wentylacja / klimatyzacja Elementy sterowania wentylacją/klimatyzacją zamontowane są  na wysokości od podłogiwysokość 0,8 - 1,2 m 1,6 m Nie dotyczy
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Armatura Armatura W instalacji wody ciepłej stosowane sąbezpieczeństwo termostatyczne zawory mieszające z ograniczeniem maksymalnej temperaturyNie dotyczy
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Instalacja W rejestracji i innych miejscach obsługi pacjentów zainstalowane sąwyposażenie stanowiskowe Pętle indukcyjne
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Instalacja W poczekalniach, salach konferencyjnych i wykładowych, gdy zainstalowany jest głosowy system wywoławczy pacjentów, zainstalowane sąwyposażenie pętle indukcyjne obwodowe lub macierzowe

ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Instalacja W pomieszczeniach niewyposażonych w pętle stałewyposażenie stanowiskowe przenośne pętle indukcyjne

ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Instalacja Instalacja alarmowa przeciwpożarowa jest zintegrowana zebezpieczeństwo świetlną i dźwiękową sygnalizacją zagrożenia
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Instalacja wizualne i akustyczne elementy ostrzegawcze znajdują się w miejscachlokalizacja i bezpieczeństwodobrej widoczności i zasięgu słyszalności dla pacjentów 
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Instalacja systemy alarmowe posiadajązauważalność znaki audio-wizualne
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Instalacja panel kontrolujący alarm znajduje się na wysokości nad poziomem podłogiwysokość 0,8 m 1,1 m
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Instalacja dźwięk alarmu nie przekracza głośnościgłośność 120 dB

Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji gwarantują odpowiedni poziom komfortu pacjentów i zapewniają

Instalacja

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Tak z zastrzeżeniami Tak z zastrzeżeniami

Nie dotyczy

Nie dotyczy

wymaganie

Ocena paramertu

Oświetlenie

Ogrzewanie

CA 1.3 Dostępne elementy stolarki drzwiowej i okiennej w strefach służących komunikacji oraz w poczekalniach (1)

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Drzwi

spełnia

klamki, uchwyty

powierzchnie pionowe obok drzwi

Przy drzwiach przestrzeń manewrowa

Tak z zastrzeżeniami Nie dotyczy

Drzwi przesuwne

Wejście

Drzwi przezroczyste
spełnia

Szklane drzwi i przegroda oznaczenia krawędzi dolnej pasem

zamontowane zabezpieczenia (cokoły) 

Poręcze i balustrady 

poręcz 

 Jeżeli poręcze wchodzą w swiatło skrajni

Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.



ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Instalacja Gniazda elektryczne za wyjątkiem gniazd służących do podłączenia na stałe lub czasowo konkretnego wyposażeniawysokość 0,3 M 1,0 m
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Instalacja W obiekcie w pomieszczeniach dostępnych dla pacjentów nie ma nawet czasowobezpieczeństwo elementów zagrażających bezpieczeństwu, takich jak luźne kable leżące na podłodze
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Systemy informacji Miejsca wymagające zwiększonej uwagi są oznaczane elementami o podwyższonym kontraście kolorystycznym, przy czym poziom kontrastu barwnego pomiędzy elementami wynosiwartość wskaźników LRV 30% (skala LRV) N

ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Systemy informacji forma oznakowania piktogramami N

ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Systemy informacji forma opisy pismem Braille'a N
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Systemy informacji forma czytelne tablice informacyjne z powiększonym drukiem i dużym kontrastemT
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Systemy informacji forma świetlne i dźwiękowe komunikaty / informacje wskazujące dogodny sposób przemieszczania się po budynkuN
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Systemy informacji Systemy informacji w budynku są spójnekonsekwencja z tymi, które zastosowano w obrębie dojść i dojazdówN
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Systemy informacji zawartość oznaczenia dróg ewakuacyjnych T
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Systemy informacji zawartość lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnychN
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Systemy informacji zawartość dojścia do poczekalni i gabinetów lekarskichN
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Systemy informacji zawartość drzwi pomieszczeń przeznaczonych do użytkowania przez pacjentówN
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Systemy informacji Przedstawiane informacje sązrozumiałość zwięzłe i zawierają podstawowe treści N
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Systemy informacji Dojścia do pomieszczeń w budynku są wyposażone wzauważalność dodatkowe elementy wskazujące i naprowadzająceN
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Systemy informacji W budynku pomiędzy powierzchniami podłóg, ścian i drzwi oraz pomiędzy elementami użytkowymi a ich tłem jestzauważalność odpowiednia różnica kolorów i faktury (kontrast)N
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Systemy informacji Cokoły są zauważalność kolorystycznie wyróżnione N
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Systemy informacji Poręcze są zauważalność wyraźnie widoczne na tle ścian N
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Systemy informacji Na końcach poręczy znajdują sięinformacja oznaczenia dotykowe N
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Systemy informacji Jeżeli informacja jest wykonana pismem Braille’a to jestforma zwięzła N
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Systemy informacji  i zawiera zawartość podstawowe informacje dot. miejsca jako punktu orientacji przestrzennejN
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Wykończenie Wykończenie Powierzchnie, którymi wykończone są ściany, podłogi, sufity i inne elementy ciągów komunikacyjnych i poczekalni ograniczająbezpieczeństwo odbicie światła T

ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Przezroczyste ściany działowe zauważalność jednoznacznie oznakowane

ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Przezroczyste ściany działowe konstrukcja wykonane z materiału odpornego na rozbicie lub ze szkła hartowanego
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Przezroczyste ściany działowe są bezpieczeństwo osłonięte
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Przezroczyste przegrody są oznaczone w poprzek na całej ich szerokościzauważalność i bezpieczeństwokontrastowym pasem lub dużym, kontrastowym znakiem graficznym 
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Przezroczyste przegrody minimalna szerokość pasa/znaku graficznegoszerokość 0,15 m
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Przezroczyste przegrody wysokość umieszczenia pasa/znaku graficznegowysokość 0,8 m 1,6 m
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Przezroczyste przegrody Przeszklenia i drzwi bezramowe posiadają pas kontrastowy na dolnej krawędzi drzwiszerokość 0,1 m
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Przezroczyste przegrody kontrast pasów wg normy ISO 21542:2011skala LRV 50%
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Przezroczyste przegrody Partycje przezroczyste są wykonane zbezpieczeństwo materiału odpornego na rozbicie
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Podłogi konstrukcja równa T
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Podłogi konstrukcja dobrze wypoziomowana T
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Podłogi konstrukcja antypoślizgowa T
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Podłogi konstrukcja niepowodująca odbicia światła T
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Podłogi konstrukcja uporządkowana kolorystycznie T
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Podłogi konstrukcja z umożliwieniem zaznaczenia ciągów komunikacyjnychT
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Podłogi Na posadzkach nie ma bezpieczeństwo mocnych kolorystycznie lub wzorzystych wykończeńT
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Podłogi Części komunikacyjne tzw. trasy wolne od barier odróżniają się od stref oczekiwania i stref poczekalnikontrast kolorystycznie i materiałowo T
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Podłogi Połączenie ścian z podłogami sąwykonanie wykonane w sposób bezszczelinowy T
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Podłogi Wykładziny są bezpieczeństwo trwale przymocowane do podłoża Nie dotyczy
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Ściany Wykończenia ścian są materiały trwałe, odporne na uszkodzenia  i zabrudzeniaT
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Ściany Ściany mają materiały wykończenie gładkie i jasne T
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Ściany Powierzchnie ścian do wysokości 90 cm sąkonstrukcja zabezpieczone przed uderzeniami, otarciamiN
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Poczekalnie Poczekalnie (ich lokalizacje i powierzchnie użytkowe oraz odległości elementów wyposażenia) są dostosowane domiejsce i przestrzeń przewidywanej liczby użytkowników oraz zasad ergonomiiT
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Poczekalnie W strefie poczekalni jest wystarczająca przestrzeń namiejsce odkładanie sprzętu rehabilitacyjnego T
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Poczekalnie Meble mogą stanowić również oparcie i sąsolidność wykonania wytrzymałe i stabilne, N
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Poczekalnie wysokość 40 cm 48 cm T
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Poczekalnie głębokość 40 cm 45 cm T
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Poczekalnie konstrukcja podłokietniki ułatwiające siadanie i wstawanieN
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Poczekalnie kształt komfortowe oparcie T
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Poczekalnie W poczekalni nie ma krzeseł i foteli bezpieczeństwo na kółkach; T
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Poczekalnie W poczekalni nie ma wyposażenia którego elementy podporowe (np. nóżki)bezpieczeństwo wystają poza obrys zewnętrzny głównego korpusu meblaT
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Poczekalnie Meble w poczekalni nie majązauważalność i bezpieczeństwowzorzystych i nakrapianych wzorów tapicerkiT
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Poczekalnie obicia / kolor mebli są zauważalność skontrastowane z otoczeniem N
ArchitektonicznyCA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)Poczekalnie tapicerka jest wykonanie zmywalna oraz lekko fakturowana i przyjemna w dotykuN

ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekcieElement Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekciewinda osobowa (nie przeznaczona do transportu noszy) przestrzeń manewrowawymiary 1,50 m x 1,50 m
ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekciewinda osobowa (nie przeznaczona do transportu noszy) wolna sprzestrzeń przed wejściemwymiary min 2,00 m x 2,00 m od jej drzwi
ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekcieSchody mają szerokość biegu min. 2,00 m
ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekcieSchody wysokość niższa 0,75 m
ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekcieSchody wysokość wyższa 0,90 m
ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekcieSchody wyposażenie po obu stronach
ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekcieSchody stopnie schodów są na tyle niskie, że ułatwiają pokonywanie ich przez osoby np. z chorobami reumatycznymiwysokość stopni 0,12 m
ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekciePochylnia posiada szerokość min. 2,00 m
ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekciePochylnia pozioma płaszczyzna ruchu na początku i na końcu pochylnidługość min. 2,00 m
ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekciePochylnia minimalna długość spocznika pochylnidłuość min 2,00 m
ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekciePochylnia spocznik na pochylniach wewnętrznych o biegach łamanychwymiary min 2,00 m x 2,00 m
ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekciePochylnia ciągłość poręczy na pochylniach o wielu biegach posiadanie jest/nie ma
ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekcieCiągi komunikacyjne odległości krótkie
ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekcieCiągi komunikacyjne zauważalność w zasięgu wzroku
ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekcieSystemy alarmowe/przyzywowe w obrębie ciągów komunikacji i poczekalni oddalonych od miejsc, w których przebywa personel szpitala i dla niego niewidocznych są zainstalowanewyposażenie systemy alarmowe/przyzywowe
ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekcieSystemy alarmowe/przyzywowe Systemy alarmowe / przyzywowe sąprostota i intuicyjność proste w użyciu
ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekcieSystemy alarmowe/przyzywowe przyciski wyposażenie dotykowe piktogramy i opisem w Braille'u
ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekcieSystemy alarmowe/przyzywowe System alarmowy/przyzywowy jestbezpieczeństwo zintegrowany z systemem monitoringu wizyjnego
ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekcieSystemy alarmowe/przyzywowe Przyciski systemu alarmowego sązauważalność i zrozumiałośćczerwone z podświetleniem i czytelnym symbolem np. „zadzwoń”
ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekcieSystemy alarmowe/przyzywowe Przyjęcie sygnału przez osobę świadczącą pomoc jestfunkcjonalność automatycznie przez nią potwierdzane
ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekcieSystemy alarmowe/przyzywowe a symbol „brak obecności” jestfunkcjonalność włączany automatycznie
ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekcieDodatkowa przestrzeń i wykończenia Kolorystyka ścian pomieszczeń zapewnia wartość współczynnika odbicia światła na poziomiewspółczynnik odbicia światła50% (skala LRV)
ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekcieDodatkowa przestrzeń i wykończenia Kolorystyka ścian naprzeciwległych w stosunku do okien zapewnia wartośćwspółczynnik odbicia światłamin 50% (skala LRV)
ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekcieDodatkowa przestrzeń i wykończenia Wykończenie posadzek kontrast materiałami w odcieniach ciemniejszych od ścian
ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekcieDodatkowa przestrzeń i wykończenia Wartość współczynnika odbicia światła dla posadzek wynosiwspółczynnik odbicia światła15%- 20% (skala LRV)
ArchitektonicznyCA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekcieDodatkowa przestrzeń i wykończenia W poczekalniach istnieje przestrzeń umożliwiająca pacjentowi przemieszczanie się w sytuacjach szczególnych napięć (np. wędrowanie wokół pomieszczenia).wymaganie jest /nie ma

Cyfrowy CC 1.1 Rozwiązania umożliwiające osobom ze szczególnymi potrzebami poruszanie się po budynku (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Cyfrowy CC 1.1 Rozwiązania umożliwiające osobom ze szczególnymi potrzebami poruszanie się po budynku (2)Inteligentne opaski na ramiona - monitorowanie otoczenia danej osoby i rozpoznawanie znaków, a następnie przekazywanie osobie niewidomej informacje za pomocą dźwięku i wibracji. Przekazywane informacje dotyczą tego, co znajduje się przed pacjentem oraz pomaga mu w nawigacji - POWINNOŚĆjest / nie ma

Cyfrowy CC 1.1 Rozwiązania umożliwiające osobom ze szczególnymi potrzebami poruszanie się po budynku (2)Inteligentne opaski na ramiona - dostęp do rozwiązań dających możliwość cyfrowego rozpoznawania obrazu i informowanie pacjenta za pomocą komend głosowych o tym, co widzi kamera - MOŻLIWOŚĆjest / nie ma

Cyfrowy CC 1.1 Rozwiązania umożliwiające osobom ze szczególnymi potrzebami poruszanie się po budynku (2)Inteligentne opaski na ramiona - elektroniczne oznakowanie dźwiękowe, w szczególności pozwalające na sygnały wzrokowe lub dźwiękowe wspierające nawigację w budynku - POWINNOŚĆjest / nie ma
Cyfrowy CC 1.1 Rozwiązania umożliwiające osobom ze szczególnymi potrzebami poruszanie się po budynku (2)Programy i aplikacje (w zakresie strony) - spełnienie standardu WCAG 2.1 jest / nie ma
Cyfrowy CC 1.1 Rozwiązania umożliwiające osobom ze szczególnymi potrzebami poruszanie się po budynku (2)Programy i aplikacje (w zakresie strony) - spełnienie normy EN 301 549 V2.1.2 jest / nie ma

Organizacyjny CO 1.1 Oznaczenia ułatwiające poruszanie się (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Organizacyjny CO 1.1 Oznaczenia ułatwiające poruszanie się (1)Ciągi komunikacyjne Oznaczenia ułatwiające poruszanie się pacjentom ze szczególnymi potrzebami sąumieszczenie w widocznym miejscu N
Organizacyjny CO 1.1 Oznaczenia ułatwiające poruszanie się (1)Ciągi komunikacyjne Przestrzeń w ciągach komunikacyjnych jestforma zapewnienia usunięcie zbędnych przedmiotów, takich jak pudła, meble czy sprzęt medycznyN

W obrębie ciągów komunikacji i w poczekalniach stosowane są znaki informacyjne

Nie dotyczy

Tak z zastrzeżeniami

N

Systemy informacji

Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Nie dotyczy

element nie podlegał ocenie Nie dotyczy

n

i

z

a

c

CO 1.1 Oznaczenia ułatwiające poruszanie się (1)
Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Ciągi komunikacyjne

C

y

f

r

o

w

y

CC 1.1 Rozwiązania umożliwiające osobom ze szczególnymi potrzebami poruszanie się po budynku (2)

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Inteligentne opaski na ramiona

Programy i aplikacje (w zakresie strony)

element nie podlegał ocenie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

CA 1.5 Dodatkowe usprawnienia w zakresie dostępności przestrzeni poczekalni oraz komunikacji poziomej i pionowej w obiekcie

Ocena paramertu

Ciągi komunikacyjne są w miarę możliwości

Systemy alarmowe/przyzywowe

Dodatkowa przestrzeń i wykończenia

Informacje uwzględniają m. in.

Przezroczyste ściany działowe
są

Przezroczyste przegrody

Podłogi

Powierzchnia podłóg jest

CA 1.4 Szpital jest wyposażony w elementy instalacji, wykończenia i umeblowania spełniające wymagania bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania przez pacjentów (1)

winda osobowa (nie przeznaczona do transportu noszy)

Schody poręcze na dwóch wysokościach

Pochylnia

Ściany

Poczekalnie

siedziska w poczekalni mają oparcie wspomagające kręgosłup i mają

siedziska w poczekalni są wyposażone w



ArchitektonicznyOA 1.1 Dostępna przestrzeń wewnętrzna ciągów komunikacji prowadzących do oddziałów łóżkowych (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

ArchitektonicznyOA 1.1 Dostępna przestrzeń wewnętrzna ciągów komunikacji prowadzących do oddziałów łóżkowych (1)Dojście Tak z zastrzeżeniami Dojście do oddziałów łózkowychspełnia wymaganie standardu CA Tak z zastrzeżeniami

ArchitektonicznyOA 1.2 Dostępna przestrzeń wewnętrzna ciągów komunikacji i pomieszczeń pielęgnacyjnych na oddziałach, zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

ArchitektonicznyOA 1.2 Dostępna przestrzeń wewnętrzna ciągów komunikacji i pomieszczeń pielęgnacyjnych na oddziałach, zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1)Ciągi komunikacji Ciągi komunikacji x na oddziałach spełnia wymaganie standardu CA T

ArchitektonicznyOA 1.2 Dostępna przestrzeń wewnętrzna ciągów komunikacji i pomieszczeń pielęgnacyjnych na oddziałach, zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1)Pomieszczenia/zespoły pomieszczeń Pomieszczenia/zespoły pomieszczeń nie występują zmiany wysokości poziomu podłogiwymaganie T

ArchitektonicznyOA 1.2 Dostępna przestrzeń wewnętrzna ciągów komunikacji i pomieszczeń pielęgnacyjnych na oddziałach, zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1)Pomieszczenia/zespoły pomieszczeń Pomieszczenia/zespoły pomieszczeń progi w pomieszczeniachjest/ nie ma oznaczone zmienioną fakturą i kontrastowym koloremT

ArchitektonicznyOA 1.2 Dostępna przestrzeń wewnętrzna ciągów komunikacji i pomieszczeń pielęgnacyjnych na oddziałach, zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1)Pętle induktofoniczne Pętle induktofoniczne na oddziałach spełnia wymaganie standardu CA 1.4 N brak pętli zaintalować pętle

ArchitektonicznyOA 1.2 Dostępna przestrzeń wewnętrzna ciągów komunikacji i pomieszczeń pielęgnacyjnych na oddziałach, zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1)Ustępy Ustępy dostępne z dróg komunikacji poziomej (również dla odwiedzających)spełnia wymaganie standardu RA T/N Toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością znajdują się na holach głównych i na oddziałach łóżkowych w węzłach sanitarnych . Najbliżej standardom są toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością na holach oddziałów łóżkowych świeżo odnowionych – głównym zastrzeżeniem jest zbyt mała powierzchnia manewrowa przed muszlą klozetową (110 cm x 150 cm). Pozostałym toaletom daleko do spełnienia standardów dostępności. 

ArchitektonicznyOA 1.2 Dostępna przestrzeń wewnętrzna ciągów komunikacji i pomieszczeń pielęgnacyjnych na oddziałach, zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1)Miejsce do spożywania posiłków wysokość max. 0,90 m
ArchitektonicznyOA 1.2 Dostępna przestrzeń wewnętrzna ciągów komunikacji i pomieszczeń pielęgnacyjnych na oddziałach, zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1)Miejsce do spożywania posiłków głębokość 0,30 m
ArchitektonicznyOA 1.2 Dostępna przestrzeń wewnętrzna ciągów komunikacji i pomieszczeń pielęgnacyjnych na oddziałach, zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1)Miejsce do spożywania posiłków szerokość 0,75 m pod 
ArchitektonicznyOA 1.2 Dostępna przestrzeń wewnętrzna ciągów komunikacji i pomieszczeń pielęgnacyjnych na oddziałach, zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1)Miejsce do spożywania posiłków strefa podjazdu pod blatwysokość min. 0,67 m
ArchitektonicznyOA 1.2 Dostępna przestrzeń wewnętrzna ciągów komunikacji i pomieszczeń pielęgnacyjnych na oddziałach, zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1)Pomieszczenie kuchenne przestrzeń manewrowaprzestrzeń 1,5 m x 1,5 m
ArchitektonicznyOA 1.2 Dostępna przestrzeń wewnętrzna ciągów komunikacji i pomieszczeń pielęgnacyjnych na oddziałach, zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1)Pomieszczenie kuchenne sprzęt kuchenny lokalizacja bezpieczna
ArchitektonicznyOA 1.2 Dostępna przestrzeń wewnętrzna ciągów komunikacji i pomieszczeń pielęgnacyjnych na oddziałach, zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1)Instalacja alarmowa przeciwpożarowa Instalacja alarmowa przeciwpożarowa spełnia wymagania standardu CA

ArchitektonicznyOA 1.2 Dostępna przestrzeń wewnętrzna ciągów komunikacji i pomieszczeń pielęgnacyjnych na oddziałach, zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1)Elementy instalacji Elementy instalacji kable lokalizacja nie w ciągach komunikacyjnych

ArchitektonicznyOA 1.3 Dostępne punkty pielęgniarskie (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

ArchitektonicznyOA 1.3 Dostępne punkty pielęgniarskie (1)Punkt pielęgniarski spełnia wymaganie standardu CA

ArchitektonicznyOA 1.3 Dostępne punkty pielęgniarskie (1)Punkt pielęgniarski oświetlenie norma PN-EN 12464-1:2003(U)
ArchitektonicznyOA 1.3 Dostępne punkty pielęgniarskie (1)Punkt pielęgniarski jest wykończony materiały unikające odbić kierunkowych światła
ArchitektonicznyOA 1.3 Dostępne punkty pielęgniarskie (1)Punkt pielęgniarski pętla induktofoniczna oraz tłumacz online PJM przenośnyposiadanie
ArchitektonicznyOA 1.3 Dostępne punkty pielęgniarskie (1)Punkt pielęgniarski lada punktu pielęgniarskiegowymaganie standardu RA

ArchitektonicznyOA 1.4 Dostępne gabinety diagnostyczno-zabiegowe (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

ArchitektonicznyOA 1.4 Dostępne gabinety diagnostyczno-zabiegowe (1)Gabinety zapewniają przestrzeń i układszerokość 0,95 m
ArchitektonicznyOA 1.4 Dostępne gabinety diagnostyczno-zabiegowe (1)Gabinety posiadają możliwość manewrowania dla wózków inwalidzkich oraz zbliżania się do stołu do badań i innych elementówprzestrzeń 1,50 m x 1,50 m
ArchitektonicznyOA 1.4 Dostępne gabinety diagnostyczno-zabiegowe (1)Gabinety wymiary wolnej przestrzeni podłogi z boku stołu0,80 m x 1,25 m
ArchitektonicznyOA 1.4 Dostępne gabinety diagnostyczno-zabiegowe (1)Gabinety przestrzeń manewrową 1,5 m x 1,5 m
ArchitektonicznyOA 1.4 Dostępne gabinety diagnostyczno-zabiegowe (1)Gabinety poziom 0,43 m -0,48 m od podłogi
ArchitektonicznyOA 1.4 Dostępne gabinety diagnostyczno-zabiegowe (1)Gabinety nośność 200-250 kg
ArchitektonicznyOA 1.4 Dostępne gabinety diagnostyczno-zabiegowe (1)Gabinety nachylenie możliwość regulacji
ArchitektonicznyOA 1.4 Dostępne gabinety diagnostyczno-zabiegowe (1)Gabinety posiadają pionizator szerokość strefy obsługi1,70 m
ArchitektonicznyOA 1.4 Dostępne gabinety diagnostyczno-zabiegowe (1)Gabinety wagi dostępne dla wózków inwalidzkichposiadanie
ArchitektonicznyOA 1.4 Dostępne gabinety diagnostyczno-zabiegowe (1)Gabinety szerokość strefy obsługi1,70 m
ArchitektonicznyOA 1.4 Dostępne gabinety diagnostyczno-zabiegowe (1)Gabinety nośność 200-250 kg
ArchitektonicznyOA 1.4 Dostępne gabinety diagnostyczno-zabiegowe (1)Gabinety zasłonięte okna za plecami osób pracujących oraz nie posiadają źródeł skupionego światła sztucznegowymaganie
ArchitektonicznyOA 1.4 Dostępne gabinety diagnostyczno-zabiegowe (1)Gabinety ginekologiczne i urologiczne Gabinety ginekologiczne i urologiczne fotele do badań z możliwością przesunięcia przesunięcia i podparcia nógwysokość regulowana
ArchitektonicznyOA 1.4 Dostępne gabinety diagnostyczno-zabiegowe (1)Gabinety do badań ginekologicznych, urologicznych lub dolnego odcinka przewodu pokarmowego bezpośrednie pomieszczenie z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnymwymaganie standardu RA
ArchitektonicznyOA 1.4 Dostępne gabinety diagnostyczno-zabiegowe (1)Gabinety do badań ginekologicznych, urologicznych lub dolnego odcinka przewodu pokarmowego przebieralnie wymiary odpowiednia przestrzeń manewrowa przy drzwiach

ArchitektonicznyOA 1.5 Dostępne pokoje łóżkowe (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Nie dotyczy

blat

Tak z zastrzeżeniami

Nie dotyczy

Ocena paramertu

Tak z zastrzeżeniami

Tak z zastrzeżeniami Tak z zastrzeżeniami

Tak z zastrzeżeniami

Pomieszczenie kuchenne

Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Gabinety

zapewniają możliwość transferu bocznego pacjenta na fotel/stół

posiadają stoły/fotele

podnośnik podłogowy lub sufitowy

Gabinety do badań ginekologicznych, urologicznych lub dolnego odcinka przewodu pokarmowego

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Nie dotyczy

OA 1.3 Dostępne punkty pielęgniarskie (1)

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Punkt pielęgniarski
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OA 1.1 Dostępna przestrzeń wewnętrzna ciągów komunikacji prowadzących do oddziałów łóżkowych (1)

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

OA 1.2 Dostępna przestrzeń wewnętrzna ciągów komunikacji i pomieszczeń pielęgnacyjnych na oddziałach, zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1)

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Miejsce do spożywania posiłków

T

W obrębie 
poczekalni poradni 
przyszpitalnej 
zaplanowano 
przebudowę trzech 
toalet na toalety 
dedykowane 
osobom z 
niepełnosprawnością
, spełniające 
standardy 
dostępności. W 
obecnej chwili, w 
obrębie poradni nie 
ma toalety w pełni 
dostosowanej do 
potrzeb osób ze 
szczególnymi 
potrzebami.  
Wyznaczone 
pomieszczenia do 
przebudowy mają 
wystarczające 
powierzchnie, aby 
zapewnić realizację 
standndardów 
budowanych toalet. 
Na oddziale chirurgii 
dzieci starszych 
zaplanowano 
przebudowę 4 
pomieszczeń w 1 
toaletę dedykowana 
osobom z 
niepełnosprawnością 
 i 2 sanitariaty 
dedykowane 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami zgodnie 
ze standardami 
dostępności. W 
chwili obecnej 
oddział nie 
dysponuje 
sanitariatami tego 
typu. Przebudowa 
sanitariatów w 
obrębie poradni 
oraz na oddziale 
chirurgii dzieci 
starszych znacząco 
poprawi dostępność 
placówki.

T Wnioskodawca przedstawił cztery rozdzielne kosztorysy na podstawie KNR przygotowane przez współpracującą architektkę. Wydatki ponoszone na to zadanie są zasadne oraz odpowiadają cenom rynkowym.

OA 1.4 Dostępne gabinety diagnostyczno-zabiegowe (1)

Nie dotyczy

Modernizacja łazienek pacjentów na Oddziale Chirurgii Dzieci Starszych (4 pomieszczenia) oraz WC pacjentów w obszarze poczekalni do poradni specjalistycznych 



ArchitektonicznyOA 1.5 Dostępne pokoje łóżkowe (1)Sale pacjentów Sale pacjentów przestrzeń manewrowa dla wózka inwalidzkiegowymaganie T

ArchitektonicznyOA 1.5 Dostępne pokoje łóżkowe (1)Łazienki spełnia wymaganie standardu RA N
ArchitektonicznyOA 1.5 Dostępne pokoje łóżkowe (1)Łazienki powierzchnia 1,00 m x 1,20 m N
ArchitektonicznyOA 1.5 Dostępne pokoje łóżkowe (1)Łazienki wyposażenie uchwyt, krzesło prysznicowe N
ArchitektonicznyOA 1.5 Dostępne pokoje łóżkowe (1)Wyposażenie sanitarne szerokość pod min 0,75 m N
ArchitektonicznyOA 1.5 Dostępne pokoje łóżkowe (1)Wyposażenie sanitarne głębokość 0,30 m N
ArchitektonicznyOA 1.5 Dostępne pokoje łóżkowe (1)Wyposażenie sanitarne wysokość 0,67 m N
ArchitektonicznyOA 1.5 Dostępne pokoje łóżkowe (1)Instalacje wody ciepłej termostatyczne zawory mieszające z ograniczeniem max temperatury przeciw poparzeniomposiadanie Nie dotyczy
ArchitektonicznyOA 1.5 Dostępne pokoje łóżkowe (1)Instalacje wody ciepłej ogrzewanie podłogowe/grzejniki zasłonięte trudnym do usunięcia ekranem ochraniającym bez możliwości bezpośredniego kontaktu z elementem grzewczym wymaganie Nie dotyczy
ArchitektonicznyOA 1.5 Dostępne pokoje łóżkowe (1)Izolatka Izolatka spełnia warunki dostępnościwymaganie standardu OA 5 (pozostałe kryteria) Nie dotyczy
ArchitektonicznyOA 1.5 Dostępne pokoje łóżkowe (1)Pokoje na oddziale połóżnictwa i neonatologii urządzenia umożliwiające mycie i pielęgnację noworodkaposiadanie
ArchitektonicznyOA 1.5 Dostępne pokoje łóżkowe (1)Pokoje na oddziale połóżnictwa i neonatologii dostępność pokoi noworodków z sal pacjentek dla noworodków obserwowanych, wcześniaków intensywnej opieki noworodkawymaganie
ArchitektonicznyOA 1.5 Dostępne pokoje łóżkowe (1)Oddziały dziecięce Oddziały dziecięce sale łóżkowe dla pacjentów i opiekunów, w tym w pokojach dzieci lub odrębnym pomieszczeniu  zapewnione dodatkowe łóżka lub fotele wypoczynkowewymaganie standardu IA

cyfrowy OC 1.1 Wykorzystanie wsparcia aplikacji lub tłumacza polskiego języka migowego online (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

cyfrowy OC 1.1 Wykorzystanie wsparcia aplikacji lub tłumacza polskiego języka migowego online (2)Tłumacz polskiego języka migowego wymaganie

cyfrowy OC 1.1 Wykorzystanie wsparcia aplikacji lub tłumacza polskiego języka migowego online (2)Tłumacz polskiego języka migowego forma zapewnienia aplikacja tłumacz PJM

cyfrowy OC 1.1 Wykorzystanie wsparcia aplikacji lub tłumacza polskiego języka migowego online (2)Tłumacz polskiego języka migowego wymagania WCAG 2.1

cyfrowy OC 1.1 Wykorzystanie wsparcia aplikacji lub tłumacza polskiego języka migowego online (2)Tłumacz polskiego języka migowego wymagania pkt.9,10,11 normy EN 301 549 V2.1.2.

cyfrowy OC 2.1 Dostępne aplikacje mobilne (tzw. M-zdrowie) (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

cyfrowy OC 2.1 Dostępne aplikacje mobilne (tzw. M-zdrowie) (2)Programy i aplikacje do kontroli innych narzędzi medycznych WCAG 2.1/

cyfrowy OC 2.1 Dostępne aplikacje mobilne (tzw. M-zdrowie) (2)Programy i aplikacje do kontroli innych narzędzi medycznych pkt.9,10,11 normy EN 301 549 V2.1.2.

cyfrowy OC 2.1.1 Dostępne aplikacje mobilne i urządzenia w obszrze komunikacji i kontaktu z pacjentem (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

cyfrowy OC 2.1.1 Dostępne aplikacje mobilne i urządzenia w obszrze komunikacji i kontaktu z pacjentem (1)Programy i aplikacje szpital posiada urządzenia zapewniające komunikację z osobami z zaburzeniami mowy; tłumaczące niewyraźną mowę na zrozumiałąwymaganie opcja tłumaczenia niewyraźnej mowy na inny język

cyfrowy OC 2.1.1 Dostępne aplikacje mobilne i urządzenia w obszrze komunikacji i kontaktu z pacjentem (1)Programy i aplikacje szpital posiada urządzenia pozwalające zrozumienie tekstu pisanegowymaganie
cyfrowy OC 2.1.1 Dostępne aplikacje mobilne i urządzenia w obszrze komunikacji i kontaktu z pacjentem (1)Programy i aplikacje szpital zapewnia urządzenia pozwalających na czytanie tekstów przy użyciu nowoczesnych technologii, np.. Tłumaczenie tekstu na język Braille'a, a następnie wyświetlany na linijce brajlowskiejwymaganie
cyfrowy OC 2.1.1 Dostępne aplikacje mobilne i urządzenia w obszrze komunikacji i kontaktu z pacjentem (1)Programy i aplikacje WCAG 2.1/

cyfrowy OC 2.1.1 Dostępne aplikacje mobilne i urządzenia w obszrze komunikacji i kontaktu z pacjentem (1)Programy i aplikacje pkt.9,10,11 normy EN 301 549 V2.1.2.

cyfrowy OC 3.1 Sprzęt i oprogramowanie umożliwiające udzielanie świadczeń telemedycznych (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

cyfrowy OC 3.1 Sprzęt i oprogramowanie umożliwiające udzielanie świadczeń telemedycznych (1)Procedura szpital posiada procedurę dot. udzielania świadczeń telemedycznychwymaganie
cyfrowy OC 3.1 Sprzęt i oprogramowanie umożliwiające udzielanie świadczeń telemedycznych (1)Procedura szpital posiada procedurę dot. informowania pacjenta o najważniejszych kwestiach związanych ze świadczeniami telemedycznymiwymaganie
cyfrowy OC 3.1 Sprzęt i oprogramowanie umożliwiające udzielanie świadczeń telemedycznych (1)Informacja Informacja o zakresie udzielanych świadczeń telemedycznych dostępna na stronie internetowej szpitalawymaganie

cyfrowy OC 3.1 Sprzęt i oprogramowanie umożliwiające udzielanie świadczeń telemedycznych (1)Informacja Informacja zawiera wymagania techniczne po stronie pacjenta niezbędne do teleporady i innych swiadczeń telemedycznychwymaganie

cyfrowy OC 3.1 Sprzęt i oprogramowanie umożliwiające udzielanie świadczeń telemedycznych (1)Kadra medyczna Kadra medyczna Posiada kompetencje do udzielania wiadczeń telemedycznychwymaganie

cyfrowy OC 3.1 Sprzęt i oprogramowanie umożliwiające udzielanie świadczeń telemedycznych (1)Świadczenia telemedyczne Świadczenia telemedyczne usługa jest kombatybilna  z programem udźwiękawiającym/powiększającymwymaganie WCAG 2.1

cyfrowy OC 3.2 Dostępne aplikacje mobilne wz. świadczeń telemedycznych (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

cyfrowy OC 3.2 Dostępne aplikacje mobilne wz. świadczeń telemedycznych (1)Oprogramowania i aplikacje szpital posiada oprogramowania i aplikacje pozwalające na zdalny onitoring zdrowia, zdalną diagnostykę, tele-osłuchiwanie, zarządzanie chorobami przewlekłymi.wymaganie

cyfrowy OC 3.2 Dostępne aplikacje mobilne wz. świadczeń telemedycznych (1)Oprogramowania i aplikacje spełnia wymagania WCAG 2.1.

cyfrowy OC 3.3 Nowoczesne rozwiązania z zakresu rehabilitacji domowej, w tym telerehabilitacji kardiologicznej (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

cyfrowy OC 3.3 Nowoczesne rozwiązania z zakresu rehabilitacji domowej, w tym telerehabilitacji kardiologicznej (2)telerehabilitacja kardiologiczna szpital zapewnia dostęp do telerehabilitacji kardiologicznej
cyfrowy OC 3.3 Nowoczesne rozwiązania z zakresu rehabilitacji domowej, w tym telerehabilitacji kardiologicznej (2)telerehabilitacja kardiologiczna szpital zapewnia dostęp do odpowiedniego sprzętu oraz łączność z rehabilitantem
cyfrowy OC 3.3 Nowoczesne rozwiązania z zakresu rehabilitacji domowej, w tym telerehabilitacji kardiologicznej (2)telerehabilitacja kardiologiczna szpital zapewnia rejestrator do kontrolowania przesyłanych wyników
cyfrowy OC 3.3 Nowoczesne rozwiązania z zakresu rehabilitacji domowej, w tym telerehabilitacji kardiologicznej (2)telerehabilitacja kardiologiczna spełnia wymaganie WCAG 2.1./ pkt. 9,10,11 ormy EN 301 549 V2.1.2.
cyfrowy OC 3.3 Nowoczesne rozwiązania z zakresu rehabilitacji domowej, w tym telerehabilitacji kardiologicznej (2)telerehabilitacja kardiologiczna usługa jest kombatybilna  z programem udźwiękawiającym/powiększającymwymaganie

Organizacyjny OO 1.1. Audyt określający rodzaj sprzętu niezbędnego do udzielania świadczeń pacjentom ze szczególnymi potrzebami (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Organizacyjny OO 1.1. Audyt określający rodzaj sprzętu niezbędnego do udzielania świadczeń pacjentom ze szczególnymi potrzebami (1)Oddziały szpitalne element nie podlegał ocenieOddziały szpitalne Audyt potrzeb wz. sprzętu medycznego w szpitalu została przeprowadzonazakres pod kątem profilu szpitala i szczególnych potrzeb pacjentów

Organizacyjny OO 1.2. Sprzęt medyczny i pomocniczy dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Organizacyjny OO 1.2. Sprzęt medyczny i pomocniczy dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Oddziały szpitalne Oddziały szpitalne Łóżka o zwiększonej nośności, jak również z możliwością powiększenia jego długości, z pilotem oraz barierkami zabezpieczającymiliczba 1 na 2 oddziały T T T

Organizacyjny OO 1.2. Sprzęt medyczny i pomocniczy dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Oddziały szpitalne Oddziały szpitalne Łóżka dostosowane zakres do profilu działalności szpitala (np. dziecięce czy o profilu zabiegowym)T T T
Organizacyjny OO 1.2. Sprzęt medyczny i pomocniczy dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Oddziały szpitalne Oddziały szpitalne wózek transportowy o większej nośnościT T T
Organizacyjny OO 1.2. Sprzęt medyczny i pomocniczy dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Oddziały szpitalne Oddziały szpitalne sprzet ułatwiający komunikację T T T
Organizacyjny OO 1.2. Sprzęt medyczny i pomocniczy dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Oddziały szpitalne Oddziały szpitalne gabinety zabiegowe T T T
Organizacyjny OO 1.2. Sprzęt medyczny i pomocniczy dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Oddziały szpitalne Oddziały szpitalne pracownie diagnostyczne T T T

Organizacyjny OO 2. Zapewnienie pomieszczeniami do udzielania świadczeń osobom ze szczególnymi potrzebami (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Organizacyjny OO 2. Zapewnienie pomieszczeniami do udzielania świadczeń osobom ze szczególnymi potrzebami (1)Oddziały szpitalne Oddziały szpitalne Pomieszczenia posiadają wymaganie rozwiązania ograniczające zjawisko oślepienie światłem

Organizacyjny OO 2. Zapewnienie pomieszczeniami do udzielania świadczeń osobom ze szczególnymi potrzebami (1)Oddziały szpitalne Oddziały szpitalne Świetlice wyposażenie dostosowane do  szczególnych potrzeb pacjentów, celem zapewnienia komfortu pobytu w szpitalu (książeczki, gry itp.)

Organizacyjny OO 3 Wypożyczalnie sprzętu medycznego dla pacjentów w trakcie pobytu w szpitalu (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Organizacyjny OO 3 Wypożyczalnie sprzętu medycznego dla pacjentów w trakcie pobytu w szpitalu (1)Wypożyczalnia sprzętu medycznego dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami element nie podlegał ocenieWypożyczalnia sprzętu medycznego dla pacjentów ze szczególnymi potrzebamijest zorganizowana na terenie szpitalawymaganie

architektonicznySA 1.1 Dostępne wejście do oddziału ratunkowego i izby przyjęć (1) Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

architektonicznySA 1.1 Dostępne wejście do oddziału ratunkowego i izby przyjęć (1) Wejście N Wejście spełnia wymaganie standardu WA N

architektonicznySA 1.2 Dostępna przestrzeń wewnętrzna ciągów komunikacji prowadzących do jednostek, w których udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej w stanach nagłych (1)  Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

Ocena paramertu

Nie dotyczy

Programy i aplikacje

element nie podlegał ocenie Nie dotyczy

Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

telerehabilitacja kardiologiczna

Informacja

brak uwag

Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Czy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Rozeznanie rynku zostało przeprowadzone drogą elektroniczną w oparciu o ogólnodostępne strony internetowe sklepów z wyposażeniem pomocniczymi oraz sprzętem dla osób starszych.: np. sklepy MegaMedic, Medicus.pl. wydatki ponoszone na to zadanie są zasadne oraz odpowiadają cenom rynkowym

Procedura

spełnia wymagania 

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Tak z zastrzeżeniami

element nie podlegał ocenie

element nie podlegał ocenie

N N

element nie podlegał ocenie

Czy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Nie dotyczy

brak uwagZakup wyposażenia, funkcjonalnie dostosowane dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami ma na celu uzupełnienie/wymianę sprzętu w ramach oddziałów szpitalnych, bloku operacyjnego czy przychodni specjalistycznych

rodzaj sprzętu
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OO 1.1. Audyt określający rodzaj sprzętu niezbędnego do udzielania świadczeń pacjentom ze szczególnymi potrzebami (1)

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standardu

SA 1.1 Dostępne wejście do oddziału ratunkowego i izby przyjęć (1) 

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Czy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

OO 1.2. Sprzęt medyczny i pomocniczy dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Sprzęt pomocniczy 

Nie dotyczy

uniwersalny stół operacyjny o zwiększonej nośności (1 szt.), stół zabiegowy regulowany elektrycznie (1 szt.), fotel urologiczny zabiegowy z wyposażeniem (1 szt.),  krzesło mikcyjne do badania uroflometrycznego (1 szt.), tel pielęgnacyjny (geriatryczny) - stanowisko przetaczania mannitolu (1 szt.), wózek bariatryczny kolumnowy (1 szt.), stół rehabilitacyjny z regulacją wysokości (1 szt.), stół rehabilitacyjny kardiologiczny z elektryczną regulacją wysokości z barierką boczną (1 szt.), kozetka bariatryczna regulowana hydraulicznie (1 szt.), kozetka zabiegowa z elektryczną regulacją wysokości (44-100 cm) (1 szt.), kozetka elektryczna pediatryczna z barierkami (1 szt.), kozetka z hydrauliczną regulacją wysokości (55-90 cm) (1 szt.), łóżko szpitalne z regulacją (hydrauliczna/elektryczna) wysokości leża z materacem przeciwodleżynowym (1 szt.), stanowisko do pobierania krwi i iniekcji dwustronne z płynną regulacją kąta pochylenia oparcia oraz zagłówkiem (1 szt.), fotel do pobierania krwi rozkładany elektrycznie do p

Kozetka o zwiększonej nośności (pow. 150 kg)lokalizacja

OO 2. Zapewnienie pomieszczeniami do udzielania świadczeń osobom ze szczególnymi potrzebami (1)

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standardu

zadania spełniaja wymogi standardu

Nie dotyczy

OO 3 Wypożyczalnie sprzętu medycznego dla pacjentów w trakcie pobytu w szpitalu (1)
Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standardu

N

OC 3.2 Dostępne aplikacje mobilne wz. świadczeń telemedycznych (1)

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Oprogramowania i aplikacje
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OC 1.1 Wykorzystanie wsparcia aplikacji lub tłumacza polskiego języka migowego online (2)

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Tłumacz polskiego języka migowego

jest zapewniony

spełnia

OC 2.1 Dostępne aplikacje mobilne (tzw. M-zdrowie) (2)

Ocena paramertu

spełnia wymagania 

OC 3.1 Sprzęt i oprogramowanie umożliwiające udzielanie świadczeń telemedycznych (1)

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

OC 3.3 Nowoczesne rozwiązania z zakresu rehabilitacji domowej, w tym telerehabilitacji kardiologicznej (2)

Ocena paramertu

Programy i aplikacje do kontroli innych narzędzi medycznych

OC 2.1.1 Dostępne aplikacje mobilne i urządzenia w obszrze komunikacji i kontaktu z pacjentem (1)

Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

OA 1.5 Dostępne pokoje łóżkowe (1)

Łazienki
bezprogowy natrysk

Wyposażenie sanitarne zainstalowane w przestrzeni sal łóżkowych/śluzach umywalkowo-fartuchowych w pokojach umywalki

Instalacje wody ciepłej

Pokoje na oddziale połóżnictwa i neonatologii

Nie dotyczy

Nie dotyczy

element nie podlegał ocenie Nie dotyczy

x

element nie podlegał ocenie



architektonicznySA 1.2 Dostępna przestrzeń wewnętrzna ciągów komunikacji prowadzących do jednostek, w których udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej w stanach nagłych (1)  Dojście do izby przyjęć i oddziału ratunkowego N Dojście do izby przyjęć i oddziału ratunkowego spełnia wymaganie standardu CA N

architektonicznySA 1.3 Dostępny punkt rejestracji pacjentów i poczekalnia w obrębie izby przyjęć i SOR (1) Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

architektonicznySA 1.3 Dostępny punkt rejestracji pacjentów i poczekalnia w obrębie izby przyjęć i SOR (1) Rejestracja i poczekalnia N Rejestracja i poczekalnia spełnia wymaganie standardu RA i CA N

architektonicznySA 1.4 Dostępna przestrzeń wewnętrzna oddziału ratunkowego i izby przyjęć zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1) Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

architektonicznySA 1.4 Dostępna przestrzeń wewnętrzna oddziału ratunkowego i izby przyjęć zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1) SOR i Izba przyjęć SOR i Izba przyjęć wyposażenie i projektowanie przestrzeni służących do komunikacjiwymaganie standardu CA T

architektonicznySA 1.4 Dostępna przestrzeń wewnętrzna oddziału ratunkowego i izby przyjęć zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1) Pomieszczenia zmiany wysokości podłogiwymaganie jest/nie ma T

architektonicznySA 1.4 Dostępna przestrzeń wewnętrzna oddziału ratunkowego i izby przyjęć zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1) Pomieszczenia progi w przejściach oznakowanie zmieniona faktura i kontrastowy kolor T

architektonicznySA 1.4 Dostępna przestrzeń wewnętrzna oddziału ratunkowego i izby przyjęć zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1) Punkty pielęgniarskie Punkty pielęgniarskie N

architektonicznySA 1.4 Dostępna przestrzeń wewnętrzna oddziału ratunkowego i izby przyjęć zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1) Pomieszczenia badań lekarskich Pomieszczenia badań lekarskich 

architektonicznySA 1.4 Dostępna przestrzeń wewnętrzna oddziału ratunkowego i izby przyjęć zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1) Stanowiska obserwacji Stanowiska obserwacji

architektonicznySA 1.4 Dostępna przestrzeń wewnętrzna oddziału ratunkowego i izby przyjęć zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1) Boksy izolacji Boksy izolacji

architektonicznySA 1.4 Dostępna przestrzeń wewnętrzna oddziału ratunkowego i izby przyjęć zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1) Sale zabiegów lekarskich i pielęgniarskich Sale zabiegów lekarskich i pielęgniarskich

architektonicznySA 1.4 Dostępna przestrzeń wewnętrzna oddziału ratunkowego i izby przyjęć zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1) Sale opatrunkowe Sale opatrunkowe 

architektonicznySA 1.4 Dostępna przestrzeń wewnętrzna oddziału ratunkowego i izby przyjęć zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1) Przebieralnie pacjentów Przebieralnie pacjentów

architektonicznySA 1.4 Dostępna przestrzeń wewnętrzna oddziału ratunkowego i izby przyjęć zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1) Łazienka Łazienka natrysk i wózek-wanna wymaganie standardu RA i OA

architektonicznySA 1.4 Dostępna przestrzeń wewnętrzna oddziału ratunkowego i izby przyjęć zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1) Pomieszczenia higieniczno-sanitarne natrysk wymaganie dostosowane do przyjmowania dziecka z niepełnosprawnością

architektonicznySA 1.4 Dostępna przestrzeń wewnętrzna oddziału ratunkowego i izby przyjęć zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1) Pomieszczenia higieniczno-sanitarne spełnia wymaganie standardu RA i OA

architektonicznySA 1.4 Dostępna przestrzeń wewnętrzna oddziału ratunkowego i izby przyjęć zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1) Okna Okna spełnia wymaganie standardu CA

architektonicznySA 1.4 Dostępna przestrzeń wewnętrzna oddziału ratunkowego i izby przyjęć zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1) Elementy oświetlenia Elementy oświetlenia spełnia wymaganie standardu CA T

architektonicznySA 1.4 Dostępna przestrzeń wewnętrzna oddziału ratunkowego i izby przyjęć zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1) Pętle indukcyjne Pętle indukcyjne spełnia wymaganie standardu OA N

architektonicznySA 1.4 Dostępna przestrzeń wewnętrzna oddziału ratunkowego i izby przyjęć zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1) Instalacja alarmowa przeciwpożarowa Instalacja alarmowa przeciwpożarowa spełnia wymaganie standardu OA Nie dotyczy

cyfrowy SC. 1.1 Łączność ambulansu z oddziałem ratunkowym (tzw. Cyfrowa karetka) (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

cyfrowy SC. 1.1 Łączność ambulansu z oddziałem ratunkowym (tzw. Cyfrowa karetka) (2)Cyfrowa karetka szpital posiada rozwiązanie umożliwijące łączność ambulansu z oddziałem ratunkowymwymaganie

cyfrowy SC. 1.1 Łączność ambulansu z oddziałem ratunkowym (tzw. Cyfrowa karetka) (2)Cyfrowa karetka lączność jest kombatybilna z Systemem Wspomagnia Dowodzenia Państwowoego Ratownictwa Medycznegowymaganie

cyfrowy SC. 1.1 Łączność ambulansu z oddziałem ratunkowym (tzw. Cyfrowa karetka) (2)aplikacje mobilne  zapewnia  łączność karetki  ze szpitalnym oddziałem ratukowymwymaganie

cyfrowy SC. 1.1 Łączność ambulansu z oddziałem ratunkowym (tzw. Cyfrowa karetka) (2)aplikacje mobilne spełnia wymaganie WCAG 2.1

cyfrowy S.C. 1.2 Rozwiązania cyfrowe ułatwiające komunikację z pacjentem (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

cyfrowy S.C. 1.2 Rozwiązania cyfrowe ułatwiające komunikację z pacjentem (1)rozwiązania ułatwiające komunikację z pacjentem szpital zapewnia rozwiązania ułatwiające komunikację dostępne dla pacjentów przy rejestracjiwymaganie standard RC 1.2.

cyfrowy S.C. 1.2 Rozwiązania cyfrowe ułatwiające komunikację z pacjentem (1)rozwiązania ułatwiające komunikację z pacjentem szpital zapewnia rozwiązania ułatwiające komunikację dostępne dla pacjentów na oddziałach szpitalnychwymaganie standard OC 3

organizacyjny SO 1. Opracowanie procedur związanych z przyjęciem pacjenta w trybie nagłym z uwzględnieniem szczególnych potrzeb Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

organizacyjny SO 1. Opracowanie procedur związanych z przyjęciem pacjenta w trybie nagłym z uwzględnieniem szczególnych potrzeb procedury procedury procedury gwarantujące właściwe przyjęcie pacjenta ze szczególnymi potrzebami w trybie nagłym, przede wszystkim z uwzględnieniem głównych rodzajów niepełnosprawnościwymaganie

organizacyjny SO 1. Opracowanie procedur związanych z przyjęciem pacjenta w trybie nagłym z uwzględnieniem szczególnych potrzeb wejście na szpitalny oddział ratunkowy i na izbę przyjęć wejście na szpitalny oddział ratunkowy i na izbę przyjęć przygotowane do poziomu terenuwymaganie

organizacyjny SO 1. Opracowanie procedur związanych z przyjęciem pacjenta w trybie nagłym z uwzględnieniem szczególnych potrzeb sprzęt sprzęt dyżurne wózki dla osób z niepełnosprawnościamiwyposażenie

organizacyjny SO 2. Sprzęty pomocnicze niezbędne do udzielenia świadczeń osobie ze szczególnymi potrzebami Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

organizacyjny SO 2. Sprzęty pomocnicze niezbędne do udzielenia świadczeń osobie ze szczególnymi potrzebami Szpitalny oddział ratunkowy i izba przyjęć pomocniczy ułatwiający przyjęcie osoby ze szczególnymi potrzebami z zachowaniem poufności

organizacyjny SO 2. Sprzęty pomocnicze niezbędne do udzielenia świadczeń osobie ze szczególnymi potrzebami Szpitalny oddział ratunkowy i izba przyjęć łóżko transportowe dostosowane do szczególnych potrzeb pacjentów
organizacyjny SO 2. Sprzęty pomocnicze niezbędne do udzielenia świadczeń osobie ze szczególnymi potrzebami Szpitalny oddział ratunkowy i izba przyjęć podnośniki dostosowane do szczególnych potrzeb pacjentów
organizacyjny SO 2. Sprzęty pomocnicze niezbędne do udzielenia świadczeń osobie ze szczególnymi potrzebami Szpitalny oddział ratunkowy i izba przyjęć przy wejściu dyżurne wózki dla osób ze szczególnymi potrzebami

ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Wejście - przestrzeń manewrowa długość 1,5 m N/D T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Wejście - przestrzeń manewrowa szerokość 1,5 m N/D T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Wejście - przestrzeń manewrowa spadek N/D 2% (0,9 st) T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Przedsionek w strefie wejścia - w strefie wejścia szerokość 1,8 m 1,6 m T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Przedsionek w strefie wejścia - nie obejmuje strefy otwarcia skrzydła drzwidługość 1,5 m T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Wew. strefa wejściowa cel punktu informacji N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Wew. strefa wejściowa cel recepcji N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Wew. strefa wejściowa - gdy jest zastosowany system kolejkowycel biletomatu z numerkami N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Rejestracje - (centralna, wewnętrzne) i punkty informacjiusytuowanie przy głównych ciągach komunikacyjnychT
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Rejestracje - dojście do miejsca obsługi pacjentabrak przeszkód T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Rejestracje - system fakturowy naprowadzającywyposażenie N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Rejestracje - punkt rejestracji, jak i dojście do niegodoświetlone zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 12464-1:2003 (U)T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Rejestracje - brak silnych źródeł światła za osobą pracującą w rejestracjiwykonanie T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Rejestracje - wymagane jest zapewnienie wysokiej jakości oświetlenia twarzy osoby pracującej w rejestracjiwykonanie T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Rejestracje - materiały wykończeniowe powierzchni podłóg, ścian, drzwi, mebli, blatów są matowe, tak aby unikać odbić kierunkowych światławykonanie N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Rejestracje - materiały zapewniają utrzymanie wysokiego poziomu kontrastu przez cały okres ich użytkowaniawykonanie N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Rejestracje - stanowiskowa pętla induktofoniczna oraz dostęp do tłumacza PJMposiadanie N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Rejestracje -informacje o pętli i tłumaczeniuoznaczenie za pomocą standardowych piktogramówN
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Urządzenia do wydawania biletów kolejkowych Urządzenia do wydawania biletów kolejkowych - posiadają dostępny interfejs użytkownikawyposażenie dźwiękowy lub werbalny, dotykowy i wizualnyNie dotyczy
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)System powiadamiania alarmowego System powiadamiania alarmowego - zapewnia w całym obiekciepowiadomienia dźwiękowe i wizualne N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Rejestracja Rejestracja - posiada opisy i znaki z informacją dotyczącą zasad poruszania się w budynkuwyposażenie N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Tablice informacyjne - są czytelne również dotykowo (wypukłe plany pomieszczeń, budynku)wykonanie N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Tablice informacyjne - wykonane z materiałów nie powodujących odbicia światławykonanie T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Plany tyflograficzne Plany tyflograficzne - całego obiektu znajdują się w obszarze strefy wejściowejlokalizacja N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)System informacyjny - zawiera informacje najbardziej istotneorganizacja priorytety i uszeregowanie N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)System informacyjny - zawiera zawartość aktualną lokalizację użytkownika w obiekcieN
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)System informacyjny - zawiera kierunki dojść do pomieszczeń i ich identyfikację N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)System informacyjny - zawiera miejsca o utrudnionej dostępności lub jej braku N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)System informacyjny zawartość linie barwne, kontrastujące z powierzchniąN
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)System informacyjny budowa elementy oświetlenia N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Rejestracja wysokość 0,9 m N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Rejestracja szerokość 0,90 m T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Rejestracja głębokość 0,30 m N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Rejestracja szerokość 0,75 m T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Rejestracja wysokość 0,67 m N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Rejestracja - w sąsiedztwie punktów rejestracyjnych i informacyjnych jest wyposażenie1 toaleta dostępna dla osób poruszających się na wózkach N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne -przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami mabudowa wystarczającą przestrzeń manewrową przed i za drzwiami N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - ma powierzchnię manewrową przed muszlą toaletowąszer. / dł. 1,50 m 1,50 m N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - po lewej i po prawej stronie muszli toaletowej są uchwyty, w tym przynajmniej jeden składanywysokość 0,80 m T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - wszystkie poręcze i uchwyty są wykonane z materiałów niekorodującychwykonanie T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - powierzchnia do przesiadania się obok muszli toaletowej po lewej i prawej stronie maszerokość 0,90 m N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - muszla toaletowa ma wysokość 0,46 m 0,52 m N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - przycisk spłukiwania jest nawysokość 1,20 m T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne szerokość 0,75 m N

Nie dotyczy

Nie dotyczy

N

Wew. strefa wejściowa
- faktury typu A  prowadzą do

Rejestracje

Tablice informacyjne

Czy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

rozwiązania ułatwiające komunikację z pacjentem Nie dotyczy

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Wejście - przestrzeń manewrowa - przed zewnętrznymi drzwiami

Przedsionek w strefie wejścia

System informacyjny

- jest zbudowany

Rejestracja

- lada od poziomu warstwy wykończeniowej podłogi ma

- wnęka do podjechania wózkiem inwalidzkim pod ladę

o

r

g

a

n

i

z

a

c

y

j

n

y

SO 1. Opracowanie procedur związanych z przyjęciem pacjenta w trybie nagłym z uwzględnieniem szczególnych potrzeb 

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

SO 2. Sprzęty pomocnicze niezbędne do udzielenia świadczeń osobie ze szczególnymi potrzebami 

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standardu

c

y

f

r
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w

y

SC. 1.1 Łączność ambulansu z oddziałem ratunkowym (tzw. Cyfrowa karetka) (2)

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Cyfrowa karetka

aplikacje mobilne

S.C. 1.2 Rozwiązania cyfrowe ułatwiające komunikację z pacjentem (1)

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standardu

Czy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Nie dotyczy

element nie podlegał ocenie Nie dotyczy

SA 1.4 Dostępna przestrzeń wewnętrzna oddziału ratunkowego i izby przyjęć zgodnie z podstawowymi wymaganiami ogólnoprzestrzennymi (1) 

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

- przestrzeń wjazdu pod umywalkę ma

Ocena paramertu

spełnia wymaganie standardu OA

Szpitalny oddział ratunkowy i izba przyjęć Szpitalny oddział ratunkowy i izba przyjęć posiadająsprzęt

element nie podlegał ocenie

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Nie dotyczy
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Nie dotyczy

Pomieszczenia

SA 1.3 Dostępny punkt rejestracji pacjentów i poczekalnia w obrębie izby przyjęć i SOR (1) 

SA 1.2 Dostępna przestrzeń wewnętrzna ciągów komunikacji prowadzących do jednostek, w których udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej w stanach nagłych (1)  

element nie podlegał ocenie Nie dotyczy

element nie podlegał ocenie



ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne głębokość 0,30 m N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne wysokość 0,67 m T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - przy umywalce jest dostępny stolik lub półkawyposażenie N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - lustro jest uchylne lub zamontowane nad poziomem umywalkiwysokość 0 0,10 m N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - górna krawędź lustra jest nawysokość 2,00 m N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - baterie kranowe, pojemniki z mydłem, pojemniki z ręcznikami papierowymi, suszarki sązamontowane instalacja w zasięgu rąk osób z różnymi ograniczeniami ruchuT
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - powyższe Urządzenia można obsłużyćużycie jedną ręką bez potrzeby ściskania i skręcania ich elementówT
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - kratki ściekowe mają otwory uniemożliwiające utknięcie w nich kół wózków, kul rehabilitacyjnych, białej laskibudowa Nie dotyczy
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - minimum jeden pisuar w toalecie zbiorowej jestwyposażenie w boczne uchwyty Nie dotyczy
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - są stosowane urządzenia zamykające toaletęwyposażenie T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - przy czym pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie powinny być zamykane od środka na kluczwymóg T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - zamknięcie ma pewny uchwyt nawysokość 0,90 m 1,00 m N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - do zamykania drzwi nie używa się gałekwyposażenie T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Pomieszczenie higieniczno - sanitarne - drzwi mają system możliwy do otwarcia z zewnątrz w razie wypadkuwyposażenie T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Ciągi komunikacyjne - w obrębie tej samejkondygnacji, na drogach komunikacji i w miejscach przeznaczonych na poczekalnie nie mabudowa różnic w poziomie wysokości posadzki T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Ciągi komunikacyjne nie ma budowa uskoków poziomu posadzki T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Ciągi komunikacyjne nie ma budowa pojedynczych schodków T

ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Urz. Trans. Pion. Jeżeli budynek ma dwie lub więcej kondygnacji użytkowych, to zapewnia też  dostęp do nichwymaganie bez konieczności wchodzenia po schodachT

ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Urz. Trans. Pion. za pomocą wymaganie dźwigu osobowego T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Urz. Trans. Pion.  lub po uzyskaniu odstępstwawymaganie urządzenia do transportu pionowego przeznaczonego do użytkowania przez OzNNie dotyczy
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Strefa oczekiwania przed drzwiami windy należy umieścić urządzenia informujące wizualnie i głosowo o przyjeździe oraz kierunku jazdy windywymaganie przy jeździe oraz kierunku jazdy windy N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Strefa oczekiwania przed drzwiami windy należy umieszczać oznaczenia piętra forma cyfry  kontrastującej z kolorem ściany oraz oznaczeniem pisma Braille,a N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Strefa oczekiwania obrys drzwi windy oznaczenie oznaczenie kolorem kontrastowym względem koloru ściany /drzwi windy;N

ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Strefa oczekiwania przyciski wzywające windę położenie konsekwentnie z tej samej strony wejścia do windyN

ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Strefa oczekiwania najniżej umieszczony przycisk wzywający windę położenie od poziomu podłogi0,80 m 1,20 m T

ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Strefa oczekiwania dodatkowe wyposażenie windy zalecanie urzędzenia umożliwiające wezwanie windy i sterowanie kabiną bez użycia rąkN

ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie jest po prawej stronie windy w odległości od ściany kabiny z umieszczonymi w niej drzwiamilokalizacja 50 cm  od ściany kabiny50 cm N

ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie W przypadku kabiny przelotowej panele sąlokalizacja po obu stronach/na dwóch przeciwległych ścianach kabinyT
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie przyciski panelu znajdują sięwysokość od poziomu posadzki kabiny0,8 m 1,2 m N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie nie są funkcjonalność dotykowe T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie panel odróżnia się zauważalność od  ścian kabiny T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie przyciski wyraźnie kolorystycznie odróżniają sięzauważalność od panelu sterowania N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie forma pismem Braille’a i mają wypukłe numery pięteroznaczenia Braille’a oraz cyfry wypukłe sąN
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie lokalizacja obok przycisku Nie dotyczy

ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie przycisk parteru/kondygnacji zerowej jest dodatkowo wyróżniony spośród pozostałych przyciskówzauważalność kolor zielony i bardziej wypukły od pozostałych przyciskówN

ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie potwierdzenie wyboru przycisku jest sygnalizowane przezforma podświetlenie przycisku oraz komunikat głosowy, z numerem piętra, lub nazwą przyciskuT
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie wybór piętra jest dodatkowo potwierdzony nainformacja wyświetlaczu umieszczonym bezpośrednio przy panelu sterowania oraz dodatkowo komunikatem głosowymT
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie średnica/szerokość przycisków maśrednica / szerokość 0,02 m T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie panel sterowania jest wyposażony wwyposażenie przycisk alarmowy N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie System alarmowy windy umożliwiabezpieczeństwo bezpośrednie połączenie z obsługą techniczną dźwiguN

ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Kabina dźwigu szerokość wejścia do windy (światło otworu)szerokość 0,9 m T

ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Kabina dźwigu szerokość wejścia do windy, gdy jest przeznaczona do przewozu chorych na noszachszerokość 1,1 m T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Kabina dźwigu przestrzeń manewrowaszerokość/długość 1,5 mx 1,5 m N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Kabina dźwigu winda jest wyposażona  w potwierdzenie o dojechaniu na określone piętroinformacja komunikat wizualny T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Kabina dźwigu winda jest wyposażona  w czujniki ruchu zabezpieczającebezpieczeństwo przed uderzeniem drzwiami T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Kabina dźwigu ściany są bezpieczeństwo matowe, niepowodujące odblasków i olśnieńT
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Kabina dźwigu Z uwagi na osoby z niepełnosprawnością słuchu (niekomunikujące się mową werbalną) winda jest wyposażona wbezpieczeństwo kamerę N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Kabina dźwigu Każda z wind jest wyposażona wbezpieczeństwo system komunikacji głosowej N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Kabina dźwigu System jest też wyposażony wbezpieczeństwo pętlę indukcyjną N

ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie jest po prawej stronie windy w odległości od ściany kabiny z umieszczonymi w niej drzwiamilokalizacja 50 cm 50 cm T

ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie W przypadku kabiny przelotowej panele sąlokalizacja po obu stronach T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie przyciski panelu znajdują sięwysokość od poziomu posadzki kabiny0,8 m 1,2 m N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie nie są funkcjonalność dotykowe T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie panel odróżnia się zauważalność od  ścian kabiny T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie przyciski wyraźnie kolorystycznie odróżniają sięzauważalność od panelu sterowania N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie forma pismem Braille’a i mają wypukłe numery pięteroznaczenia Braille’a oraz cyfry wypukłe sąN
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie lokalizacja obok przycisku Nie dotyczy

ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie przycisk parteru/kondygnacji zerowej jest dodatkowo wyróżniony spośród pozostałych przyciskówzauważalność kolor zielony i bardziej wypukły od pozostałych przyciskówT

ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie potwierdzenie wyboru przycisku jest sygnalizowane przezforma podświetlenie przycisku oraz komunikat głosowy, z numerem piętra, lub nazwą przyciskuT
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie wybór piętra jest dodatkowo potwierdzony nainformacja wyświetlaczu umieszczonym bezpośrednio przy panelu sterowania oraz dodatkowo komunikatem głosowymT
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie średnica/szerokość przycisków maśrednica / szerokość 0,02 m T
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie panel sterowania jest wyposażony wwyposażenie przycisk alarmowy N
ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Panel sterowania w kabinie System alarmowy windy umożliwiabezpieczeństwo bezpośrednie połączenie z obsługą techniczną dźwiguN

ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Schody wewnętrzne Schody wewnętrzne spełnia wymaganie w standardzie WA 1.1 N

ArchitektonicznyIA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)Gabinety diagnostyczne i inne pomieszczenia, w których pacjenci uzyskują świadczenia medyczne Gabinety diagnostyczne i inne pomieszczenia, w których pacjenci uzyskują świadczenia medycznespełnia wymaganie standard OA i SA Nie dotyczy

ArchitektonicznyIA 1.2 Dostępne pomieszczenia umożliwiające nocleg dla rodziców lub opiekunów Pacjenta (1)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

ArchitektonicznyIA 1.2 Dostępne pomieszczenia umożliwiające nocleg dla rodziców lub opiekunów Pacjenta (1)pomieszczenia do noclegu dla rodziców lub opiekunów pomieszczenia do noclegu dla rodziców lub opiekunów szpital dysponuje pomieszczeniami do noclegu dla rodziców lub opiekunówjest/nie ma
ArchitektonicznyIA 1.2 Dostępne pomieszczenia umożliwiające nocleg dla rodziców lub opiekunów Pacjenta (1)pomieszczenie szerokość 1,5 m
ArchitektonicznyIA 1.2 Dostępne pomieszczenia umożliwiające nocleg dla rodziców lub opiekunów Pacjenta (1)pomieszczenie dlugość 1,5 m
ArchitektonicznyIA 1.2 Dostępne pomieszczenia umożliwiające nocleg dla rodziców lub opiekunów Pacjenta (1)pomieszczenie łóżko z materacem wysokość 0,50 m
ArchitektonicznyIA 1.2 Dostępne pomieszczenia umożliwiające nocleg dla rodziców lub opiekunów Pacjenta (1)pomieszczenie łóżko z regulacją wyskościwymaganie
ArchitektonicznyIA 1.2 Dostępne pomieszczenia umożliwiające nocleg dla rodziców lub opiekunów Pacjenta (1)pomieszczenie wyskość 0,30 m
ArchitektonicznyIA 1.2 Dostępne pomieszczenia umożliwiające nocleg dla rodziców lub opiekunów Pacjenta (1)pomieszczenie głębokość 0,20 m
ArchitektonicznyIA 1.2 Dostępne pomieszczenia umożliwiające nocleg dla rodziców lub opiekunów Pacjenta (1)pomieszczenie swobodny dostęp do łóżka przynajmiej ze strony dłuższego bokuszerokość 0,90 m
ArchitektonicznyIA 1.2 Dostępne pomieszczenia umożliwiające nocleg dla rodziców lub opiekunów Pacjenta (1)Łazienka Łazienka spełnia wymaganie standard RA i OA

ArchitektonicznyIA 1.2 Dostępne pomieszczenia umożliwiające nocleg dla rodziców lub opiekunów Pacjenta (1)Wyposażenie i umeblowanie pokoi Wyposażenie i umeblowanie pokoi spełnia wymaganie standardu CA

ArchitektonicznyIA 1.3 Dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami strefy konferencyjne i dydaktyczne oraz pomieszczenia administracyjne (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

ArchitektonicznyIA 1.3 Dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami strefy konferencyjne i dydaktyczne oraz pomieszczenia administracyjne (2)Wejście Wejście spełnia wymaganie standardu WA

ArchitektonicznyIA 1.3 Dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami strefy konferencyjne i dydaktyczne oraz pomieszczenia administracyjne (2)Recepcja  i punkty informacyjne Recepcja  i punkty informacyjne spełnia wymaganie standardu RA

ArchitektonicznyIA 1.3 Dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami strefy konferencyjne i dydaktyczne oraz pomieszczenia administracyjne (2)pomieszczeNia higieNiczNo - saNitarNe pomieszczeNia higieNiczNo - saNitarNe spełnia wymaganie standardu RA

ArchitektonicznyIA 1.3 Dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami strefy konferencyjne i dydaktyczne oraz pomieszczenia administracyjne (2)komunikacja pozioma i pionowa komunikacja pozioma i pionowa spełnia wymaganie standardu CA

ArchitektonicznyIA 1.3 Dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami strefy konferencyjne i dydaktyczne oraz pomieszczenia administracyjne (2)sale konferencyjne i wykładowe są wyposażone w systemy wspomagające słyszenieposiada

ArchitektonicznyIA 1.3 Dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami strefy konferencyjne i dydaktyczne oraz pomieszczenia administracyjne (2)sale konferencyjne i wykładowe są wyposażone w pętle induktofoniczneposiada

ArchitektonicznyIA 1.3 Dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami strefy konferencyjne i dydaktyczne oraz pomieszczenia administracyjne (2)sale konferencyjne i wykładowe zapewniona jest odpowiednia przestrzeń dla osób z ograniczeniai mobilności

element nie podlegał ocenie

Ciągi komunikacyjne

Urz. Trans. Pion.

Strefa oczekiwania

Panel sterowania w kabinie
przyciski są oznaczone

Tak z zastrzeżeniami

wolne miejsce pod łóżkiem na podnóżek

Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Brak możliwości oceny parametru

Brak możliwości oceny parametru

IA 1.2 Dostępne pomieszczenia umożliwiające nocleg dla rodziców lub opiekunów Pacjenta (1)

IA 1.1 Dostępność jednostek organizacyjnych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami (1)

sale konferencyjne i wykładowe

element nie podlegał ocenie

Ocena paramertu

Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

pomieszczenie

zapewnia miejsce do zatrzymanie się wózkiem inwalidzkim

Nie dotyczy

Kabina dźwigu

Pomieszczenie higieniczno - sanitarne

Ocena paramertu

Panel sterowania w kabinie przyciski są oznaczone
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IA 1.3 Dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami strefy konferencyjne i dydaktyczne oraz pomieszczenia administracyjne (2)

- przestrzeń wjazdu pod umywalkę ma



ArchitektonicznyIA 1.4 Dostępne miejsca pracy i pomieszczenia socjalne z węzłami sanitarnymi personelu (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

ArchitektonicznyIA 1.4 Dostępne miejsca pracy i pomieszczenia socjalne z węzłami sanitarnymi personelu (2)Dojścia i dojazdy Dojścia i dojazdy spełnia wymaganie standardu WA

ArchitektonicznyIA 1.4 Dostępne miejsca pracy i pomieszczenia socjalne z węzłami sanitarnymi personelu (2)Dojścia do pomiesczeń i stanowisk pracy Dojścia do pomiesczeń i stanowisk pracy spełnia wymaganie standardu CA

ArchitektonicznyIA 1.4 Dostępne miejsca pracy i pomieszczenia socjalne z węzłami sanitarnymi personelu (2)Pomieszczenia higieniczno - sanitarne Pomieszczenia higieniczno - sanitarne spełnia wymaganie standardu RA

ArchitektonicznyIA 1.4 Dostępne miejsca pracy i pomieszczenia socjalne z węzłami sanitarnymi personelu (2)Stanowiska pracy spełnia wymaganie standardu RA, OA, SA
ArchitektonicznyIA 1.4 Dostępne miejsca pracy i pomieszczenia socjalne z węzłami sanitarnymi personelu (2)Stanowiska pracy zapewnione pola manewru dla osób poruszajacych się na wózkach
ArchitektonicznyIA 1.4 Dostępne miejsca pracy i pomieszczenia socjalne z węzłami sanitarnymi personelu (2)Stanowiska pracy zapewniona przestrzeń na odkładanie sprzętu rehabilitacyjnego
ArchitektonicznyIA 1.4 Dostępne miejsca pracy i pomieszczenia socjalne z węzłami sanitarnymi personelu (2)Meble biurowe szrokość 0,60 m 0,90 m
ArchitektonicznyIA 1.4 Dostępne miejsca pracy i pomieszczenia socjalne z węzłami sanitarnymi personelu (2)Meble biurowe wysokość 0,75 m
ArchitektonicznyIA 1.4 Dostępne miejsca pracy i pomieszczenia socjalne z węzłami sanitarnymi personelu (2)Meble biurowe zapewniona możliwość regulacji wysokości blatu
ArchitektonicznyIA 1.4 Dostępne miejsca pracy i pomieszczenia socjalne z węzłami sanitarnymi personelu (2)Meble biurowe bez zabudowy pod spodemszerokość 0,90 m
ArchitektonicznyIA 1.4 Dostępne miejsca pracy i pomieszczenia socjalne z węzłami sanitarnymi personelu (2)Pomieszczenia socjalne Pomieszczenia socjalne spełnia wymaganie standardu RA, CA, OA, SA

ArchitektonicznyDA 1.1 Dojazdy do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

ArchitektonicznyDA 1.1 Dojazdy do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Stanowiska postojowe dla OzN Możliwie najbliżej wyznaczonego miejsca postojowegoodległość 50 metrów T
ArchitektonicznyDA 1.1 Dojazdy do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Stanowiska postojowe dla OzN Placówka posiada liczba 1
ArchitektonicznyDA 1.1 Dojazdy do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Stanowiska postojowe dla OzN Jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi 2-5liczba 2 stanowiska Nie dotyczy
ArchitektonicznyDA 1.1 Dojazdy do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Stanowiska postojowe dla OzN Jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15liczba 3 stanowiska Nie dotyczy
ArchitektonicznyDA 1.1 Dojazdy do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Stanowiska postojowe dla OzN Jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40liczba 4 stanowiska Nie dotyczy
ArchitektonicznyDA 1.1 Dojazdy do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Stanowiska postojowe dla OzN Jeżeli liczba stanowisk wynosi 41–100liczba 6 stanowisk T
ArchitektonicznyDA 1.1 Dojazdy do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Stanowiska postojowe dla OzN liczba 8%
ArchitektonicznyDA 1.1 Dojazdy do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Stanowiska postojowe dla OzN lokalizacja jak najbliżej wejścia do budynku
ArchitektonicznyDA 1.1 Dojazdy do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Stanowiska postojowe dla OzN lokalizacja jako skrajne w ciągu miejsc postojowych
ArchitektonicznyDA 1.1 Dojazdy do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Stanowiska postojowe dla OzN Z miejsca postojowego jest wjazd na chodnikwymaganie bez konieczności jazdy po pasie ruchu pojazdówN
ArchitektonicznyDA 1.1 Dojazdy do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Stanowiska postojowe dla OzN Krawężnik chodnika przy miejscu postojowym mawysokość 2 cm N
ArchitektonicznyDA 1.1 Dojazdy do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Stanowiska postojowe dla OzN Znajdują się lokalizacja poza strefą płatnego parkowania N
ArchitektonicznyDA 1.1 Dojazdy do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Stanowiska postojowe dla OzN Chodnik między miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnością a wejściem do budynku jest wolny od przeszkódwymaganie T
ArchitektonicznyDA 1.1 Dojazdy do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Stanowiska postojowe dla OzN Pojazdy parkujące bezpośrednio przy ciągach pieszych nie utrudniają ruchu pieszymorganizacja T
ArchitektonicznyDA 1.1 Dojazdy do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Stanowiska postojowe dla OzN szerokość 3,6 m T
ArchitektonicznyDA 1.1 Dojazdy do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Stanowiska postojowe dla OzN długość 5 m N
ArchitektonicznyDA 1.1 Dojazdy do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Stanowiska postojowe dla OzN szerokość 3,6 m Nie dotyczy
ArchitektonicznyDA 1.1 Dojazdy do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Stanowiska postojowe dla OzN długość 6 m 7 m Nie dotyczy
ArchitektonicznyDA 1.1 Dojazdy do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Parking Kiss&Ride umożliwiający zatrzymanie pojazdu na czas wysadzenia PzSP Parking Kiss&Ride umożliwiający zatrzymanie pojazdu na czas wysadzenia PzSPW pobliżu głównego wejścia do budynku,odległość 10 m N

ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Element Element Zaznacz "X" jeśli element objęty wnioskiemSkładnik Parametr Dop. w. min. Dop. w. max.

ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Ciągi komunikacyjne szerokość 2,0 m T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Ciągi komunikacyjne wysokość 2,2 m T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Ciągi komunikacyjne W obrysie skrajni nie ma żadnychwymaganie przeszkód takich jak: słupy oświetleniowe, znaki drogowe i informacyjne, szyldy reklamowe, ławki i urządzenia odpoczynku, kosze na śmieci itp.N
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Ciągi komunikacyjne szerokość 1,6 m Nie dotyczy
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Ciągi komunikacyjne długość 10 m Nie dotyczy
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Ciągi komunikacyjne szerokość 1,2 m T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Ciągi komunikacyjne długość 3,0 m T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Ciągi komunikacyjne szerokość 1,0 m T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Ciągi komunikacyjne długość 0,5m T

ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Ciągi komunikacyjne oznaczenie czytelna różnica faktury do nawierzchni chodnikaN

ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Ciągi komunikacyjne oznaczenie faktura informacyjna systemu FON31 lub C3N
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Ciągi komunikacyjne Faktura informacyjna nie jest wliczana do szerokości przewężenia i maszerokość 30 cm Nie dotyczy
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Nawierzchnie ciągów pieszych właściwość twarde T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Nawierzchnie ciągów pieszych właściwość równe T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Nawierzchnie ciągów pieszych właściwość z powierzchnią antypoślizgową, która spełnia swoje cechy również w trudnych warunkach atmosferycznychT
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Nawierzchnie ciągów pieszych Faktura i kolorystyka tras nie sprawiazauważalność wrażenia różnic wysokości T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Nawierzchnie ciągów pieszych Podkreślają zauważalność główne kierunki poruszania się N
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Nawierzchnie ciągów pieszych Oznaczając zauważalność różne obszary funkcjonalne N

ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)System informacji wymagania standardy Polskiego Związku Niewidomych,N

ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)System informacji wymaganie czcionką bez szeryfową N
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)System informacji zauważalność w kolorze kontrastującym z tłem N
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)System informacji zauważalność wielkość dostosowana do odległości czytaniaN
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)System informacji Zawiera piktogramy zgodnewymagania wzory opublikowane w międzynarodowej normie ISO 23599:2012N
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)System informacji fakturowej System informacji fakturowej Na dojściach są stosowanewymaganie Fakturowe Oznaczenia Nawierzchniowe  (FON)N
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Oświetlenie dojść wymaganie równomierne na całej nawierzchni ciągu pieszego
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Oświetlenie dojść wymaganie bez większych różnic w natężeniu światła
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Oświetlenie dojść wymaganie bez cieni na powierzchni chodnika
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Oświetlenie dojść wymaganie bez oświetlenia w poziomie chodnika
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Oświetlenie dojść Oświetlenie chodnikównatężenie 10 lux
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Oświetlenie dojść Oświetlenie przejścia dla pieszychnatężenie 30 lux
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Oświetlenie dojść Oprawy oświetlające są zamontowane powyżej linii wzroku pieszegowysokość 2,0 m
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Oświetlenie dojść Lub lokalizacja poza skrajnią ruchu pieszego
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Zmiany wysokości poziomów Na dojściu nie ma spadku podłużnego przekraczającegonachylenie 5% N
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Zmiany wysokości poziomów Nie ma progów poprzecznych (krawężników) wysokość 2 cm T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Niweleta Różnica wysokości do 15 cmnachylenie 10% Nie dotyczy
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Niweleta nachylenie 8% (na zewnątrz) Nie dotyczy
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Niweleta nachylenie 10%, (pod zadaszeniem)Nie dotyczy
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Niweleta Różnica wysokości powyżej 50 cmistnieją pochylnie lub pochylnie i schody Nie dotyczy
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Niweleta Pochylnia ma szerokość ciągu pieszego Nie dotyczy
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Pochylnia nachylenie 6% (na zewnątrz) Nie dotyczy
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Pochylnia nachylenie 8% (pod zadaszeniem)Nie dotyczy
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Pochylnia Trasa alternatywna przeznaczona dla osób z ograniczoną mobilnością (omijająca np. schody), jestzauważalność łatwa do odnalezienia T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Pochylnia zauważalność wyraźnie oznaczona T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Pochylnia wymaganie przebiega w jak najbliższej odległości od głównego ciągu pieszego zaopatrzonego w schodyT
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Pochylnia Pochylnie na zewnątrz (w miarę możliwości terenowych) układ prowadzone w linii prostej T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Pochylnia Z biegami o długość 9 m N
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Pochylnia Oddzielone spocznikami odługość 1,4 m N

ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Pochylnia Jeżeli pochylnia wymaga zmiany kierunku to spoczniki majądługość 2,0 m Nie dotyczy

ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Pochylnia nachylenie 5% Nie dotyczy
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Pochylnia szerokość 1,6 m Nie dotyczy
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Pochylnia Na całej długości są zamontowane zabezpieczenia (cokoły) owysokość 0,07 m T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Poręcze zamontowane po obu stronach pochylni T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Poręcze zamontowane na całej długości pochylni T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Poręcze Górna jest na wysokości 90 cm N
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Poręcze Dolna na wysokości 75 cm N
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Poręcze Są wydłużone w poziomie poza spadek pochylni odługość 30 cm N
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Poręcze Ich końce są kształt zaokrąglone w dół lub połączone ze sobąN
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Poręcze Nie ograniczają skrajni trasy wolnej od przeszkódwymaganie T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Poręcze Zakończenia poręczy,  które wychodzą na skrajnię ruchu pieszego sązauważalność oznaczone kolorem kontrastowym do otoczenia (zalecany kolor żółty)N
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Poręcze Mają długość 30 cm N
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Urządzenia  transportu pionowego W miejscu, gdzie na ciągach pieszych występują schody, jest teżistnienie pochylnia bądź winda T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Urządzenia  transportu pionowego Pochylnia bądź dźwig znajduje sięlokalizacja w najbliższej odległości od schodów T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Urządzenia  transportu pionowego Przy różnicach poziomów większych niż 2,5 m lub braku miejsca na pochylnię zgodnie z przedstawionymi powyżej warunkami jestistnienie urządzenie do transportu pionowego T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Urządzenia  transportu pionowego Urządzenia typu schodołaz jako rozwiązania podstawowe dla pokonywania różnic wysokości sąwymaganie zakazane Nie dotyczy
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Schody Wysokość i szerokość stopni schodów jestwymaganie jednakowa N
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Schody liczba 3 9 T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Schody liczba nieparzysta T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Schody Dłuższe biegi schodów są podzielone spocznikami odługość 1,5 m T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Schody W odległości 50-60 cm od krawędzi pierwszego górnego stopnia jest zamontowana faktura ostrzegawcza oszerokość 60 cm 80 cm N
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Schody szerokość 60 cm N
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Schody w odległości 30 cm N

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standardu

Mają skrajnię ruchu

Dopuszcza się miejscowe przewężenia

Jeżeli powodem przewężenia jest przeszkoda znajdująca się w szerokości skrajni, to przeszkoda ma

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Czy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100

Stanowiska postojowe usytuowane prostopadle do ciągu pieszego mają

Stanowiska postojowe usytuowane wzdłuż jezdni mają

Są wykonane z materiałów

Ocena paramertu Czy zakres rzeczowy, biorąc pod uwagę stan zastany, pozwoli na zrealizowanie przypisanego do niego standarduCzy koszt działań ujętych we wniosku oszacowano w sposób rzetelny i zgodny z cenami rynkowymi.

Meble biurowe
przystosowane do potrzeb pracowników poruszajacych się na wozkach inwalidzkich

Brak możliwości oceny parametru

Ciągi komunikacyjne

Poręcze

Pochylnie prowadzone po łuku mają

Są

IA 1.4 Dostępne miejsca pracy i pomieszczenia socjalne z węzłami sanitarnymi personelu (2)

DA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)
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DA 1.1 Dojazdy do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)

Nawierzchnie ciągów pieszych

Tak z zastrzeżeniami

Tak z zastrzeżeniami

Stanowiska postojowe dla OzN

System informacji
Spełnia

Oświetlenie dojść

Jest

Zmiany wysokości poziomów

Urządzenia  transportu pionowego

Biegi schodowe mają stopni

Przed dolnym stopniem jest ułożona faktura uwagi  

Niweleta
Różnica poziomu terenu (od 15 do 50 cm)

Pochylnia

element nie podlegał ocenieStanowiska pracy



ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Schody szerokość 10 cm na płaszczyźnie poziomej N

ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Schody szerokość 5 cm na płaszczyźnie pionowej N
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Schody Dopuszcza się zmianę kolorystyki całego stopniakontrast z innymi stopniami w biegu schodowymN
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Schody Oznaczenia montowane na krawędziach stopni mająkontrast barwny 70% N
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Schody W przypadku jednego, dwóch lub trzech stopni w biegu schodowym oznaczenia kontrastowe są na każdym ze stopni wyłącznie w postaci pasów kontrastowych oszerokość 5 cm 10 cm Nie dotyczy
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Schody Montowanych na lokalizacja stopnica i podstopnica Nie dotyczy
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Schody Na dojściach do budynków szpitali nie sąkonstrukcja ażurowe T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Schody Nie posiadają konstrukcja  wystających nosków T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Schody Krawędź schodów jest kształt wyprofilowana T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Schody Stopnie schodów zewnętrznych mająwysokość 12 cm 15 cm N
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Schody Schody zewnętrzne mająszerokość 2,0 m T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Schody Gdy bieg schodowy jest nadwieszony nad ciągiem pieszym, przestrzeń pod schodami o wysokości mniejszej niż 2,2 m jestwymaganie obudowana lub oznaczona Nie dotyczy
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Poręcze Są zamontowane istnienie po obu stronach biegu N
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Poręcze Są umieszczone na wymaganie dwóch wysokościach N
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Poręcze Wyższa wysokoś 90 cm N
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Poręcze Niższa wysokość 75 cm N
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Poręcze Przed pierwszym  i ostatnim stopniem są wysunięte poziomo nadługość 30 cm N
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Poręcze Jeżeli końce poręczy schodów wchodzą w światło skrajni ciągu pieszego, ich końce sąkształt zawinięte w dół i oznaczone kolorem kontrastowym do otoczeniaNie dotyczy
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Poręcze Przy spocznikach do 2,0 m sąkształt ciągłe T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Poręcze Mają uchwyt mocujący konstrukcja od dołu T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Poręcze Na końcach poręczy są istnienie informacje dotykowe N

ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Poręcze Jeżeli informacja jest wykonana w piśmie Braille’a to jestforma krótka N

ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Poręcze zawartość podstawowe informacje dotyczące miejsca jako punktu orientacji przestrzennejN
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Miejsca odpoczynku Są montowane  na dojściach nie rzadziejodległość 50 m N
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Miejsca odpoczynku wyposażenie w siedzisko (ławkę) z podłokietnikami ułatwiającymi siadanie i wstawanieN
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Miejsca odpoczynku wyposażenie miejsce do zaparkowania wózka inwalidzkiego i roweruN
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Ławki Są wykonanie z materiału przyjaznego bez względu na warunki atmosferyczne
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Ławki Siedziska ławek są wysokość 45 cm 48 cm
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Ławki Dopuszcza się ustawienia tzw. przysiadaków, których wysokość siedziska mawysokość 70 cm 75 cm
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Ławki Nie mają budowa ostrych elementów
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Urządzenia uliczne Można ustawiać w wydzielonych strefach na ciągach pieszych oszerokość 3 m T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Urządzenia uliczne Szerokość strefy pozostawia po środku wolną przestrzeń na ciąg pieszy oszerokość 2 m T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Znaki i urządzenia małej architektury Znajdują się z boku trasy i nie utrudniająwymaganie ruchu pieszego T
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Znaki i urządzenia małej architektury I umożliwiają wymaganie swobodny dostęp do wyznaczonych miejscT
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Znaki i urządzenia małej architektury Meble uliczne takie jak ławki, tablice informacyjne, kosze na śmieci i inne znajdują się w miejscach o kontrastowej posadzcezauważalność kolorystycznie, materiałowo i fakturowo różniącej się od materiału użytego na nawierzchnię głównego ciągu pieszegoN
ArchitektonicznyDA 1.2 Dojścia do budynku dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (2)Elementy małej architektury Elementy małej architektury Mają kształt zaokrąglone krawędzie N

T/N
N

Nie dotyczy

wniosek nie wymaga rozszerzenia

Miejsca odpoczynku

Ławki

Urządzenia uliczne

Znaki i urządzenia małej architektury

Czy wniosek wymaga uzupełnienia lub rozszerzenia zakresu  pod kątem dodatkowych standardów?

Uzasadnienie/rekomendacje

Poręcze

Schody

Pierwszy i ostatni stopień biegu schodowego jest oznaczony kontrastowo pasem o


