Deklaracja dostępności SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego
Wstęp
SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe zobowiązuje się zapewnid dostępnośd strony internetowej
www.spr.pl zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma
zastosowanie do serwisu www.spr.pl SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.

Dane teleadresowe jednostki:
SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
ul. Śniadeckich 15, 33-300 Nowy Sącz
Kontakt do administracji:
Tel.: (18) 442-09-49
Fax: (18) 534-08-62
e-mail: sekretariat@spr.pl
Data publikacji strony internetowej: 17.07.2022 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.07.2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa www.spr.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklarację sporządzono dnia 17.07.2022 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.
Ułatwienia na stronie SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego:


Powiększ tekst



Zmniejsz tekst



Skala szarości



Wysoki kontrast



Ujemny kontrast



Jasne tło



Podkreślone linki



Czytelna czcionka

Informacje zwrotne (opis procedury wnioskowo-skargowej) i dane kontaktowe
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądad udostępnienia informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo
dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierad dane osoby
zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób
kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego
sposobu dostępu, powinna także określid dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizowad żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy
czym termin ten nie może byd dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponowad
alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji
żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący
żądanie możne złożyd skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu
wskazanej wyżej procedury można także złożyd wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
https://www.rpo.gov.pl/
W SPZOZ Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym wyznaczono osobę do realizacji spraw w zakresie
dostępności cyfrowej. Osobą kontaktową jest Jacek Bednarek, z którym można się kontaktowad
mailowo: it@spr.pl lub telefonicznie: 18/442-09-49.
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można
składad mailowo na adres: sekretariat@spr.pl

Dostępność architektoniczna
Na terenie SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Śniadeckich 15 w Nowym Sączu
znajdują się:



budynek A - administracji;
budynek D w którym znajdują się zespoły wyjazdowe oraz dyspozytornia transportów
sanitarnych.

Budynek D dostępny jest dla osób z niepełnosprawnościami. Przestrzenie komunikacyjne są wolne
od barier poziomych i pionowych. Toaleta dla osób poruszających się na wózku znajduje
się w budynku D.
SPZOZ SPR zapewnia możliwośd zaprowadzenia osób ze szczególnymi potrzebami do konkretnego
działu/pokoju. W celu skorzystania z tej możliwości należy zgłosid taką potrzebę pod numerem
telefonu: 18/ 442-09-49.
Na terenie placu manewrowego SPZOZ SPR przy ul. Śniadeckich 15 znajduje się wydzielone miejsce
dla osób niepełnosprawnych.

SPZOZ SPR zapewnienia możliwośd wstępu do budynku osobom korzystającym z psa asystującego.
SPZOZ SPR zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwośd ewakuacji z budynków
z pomocą poinstruowanych pracowników.

