Plan działania w zakresie likwidacji barier - Urząd Miejski w Szprotawie
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Zadanie
Roboty związane z likwidacją progów oraz przystosowaniem ciągów komunikacyjnych o zróżnicowanych poziomach podłogi do
poruszania się na wózku inwalidzkim.
Przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe oraz zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowej w ciągach
komunikacyjnych.

Czas realizacji
III kwartał 2023
IV kwartał 2023

4

Montaż domofonu, włączników światła (na wysokości max 1,1 m)

IV kwratał 2023

5

Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń
higieniczno-sanitarnych - schody wewnetrzne i zewnetrzne, toalety.

III kwartał 2023

7

Zakup i montaż planów tyflograficznych.

IV kwartał 2022

8

Zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną.

IV kwartał 2022

9

Oznakowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych alfabetem Braille'a.

III kwartał 2022

10

Zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej w obiektach dostępnych dla osób z
niepełnosprawnościami.

III kwartał 2024

11

Instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych.

II kwartał 2023

12

Zapewnienie na stronie internetowej JST informacji o zakresie jej działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego
tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.

III kwartał 2023

13

Zakup i montaż drzwi wejściowych oraz wewnętrznych o szerokości w świetle co najmniej 90 cm, w tym zakup i montaż drzwi
przesuwnych.

I kwartał 2024

14

Projekt windy

IV kwartał 2024

15

Zakup i montaż windy

IV kwartał 2026

16

Zakup i uruchomienie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza jezyka migowego przez strony internetowe i aplikacje.

III kwartał 2023

17

Zakup i montaż pół uwagi i ścieżek dla osób z słabowidzacych i niewidzących w otoczeniu budynku oraz w komunikacji
poziomej wewnątrz budynku.

IV kwartał 2022

19

Wdrożenie procedur obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

II kwartał 2023

