DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDYNKÓW
W WOJEWÓDZKIM SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ IM. PROF. EUGENIUSZA WILCZKOWSKIEGO
W GOSTYNINIE
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
PAWILON NR 1:
1. DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: DOSTĘPNY
PIWNICA - Biblioteka, Kaplica, Magazyn,
PARTER - Izba Przyjęć , Ambulatorium, Apteka, Administracja, Laboratorium,
I PIĘTRO - Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej, Dyrekcja,
II PIĘTRO -Składnica Akt.

dostępne dla osó b z niepełnosprawnoś cią

WINDA W PAWILONIE NR 1- klatka schodowa (od strony pó łnocnej) – zaznaczona na mapie kolorem ż ółtym
Do windy wchodzimy wejś ciem głó wnym przy Izbie Przyjęć oraz przez korytarz Administracji.
2.WEJŚCIA DO BUDYNKU: 5 wejść – zaznaczone na mapie kolorem zielonym
a) głó wne wejś cie zlokalizowane przy Izbie Przyjęć, z podjazdem dla karetek - brak barier architektonicznych.
b) wejś cie od strony zachodniej budynku – bariera architektoniczna: schody,
c) wejś cie od strony pó łnocnej budynku – bariera architektoniczna: schody bez poręczy,
d) wejś cie ze szczytu budynku od strony wschodniej do: Dyrekcji, Laboratorium, Działu Administracyjno – Gospodarczego i Sekcji Zamó wień
Publicznych – bariera architektoniczna: schody,
e) wejś cie od strony południowej budynku - bariera architektoniczna w postaci schodów
2.1. IZBA PRZYJĘĆ (parter): wejś cie głó wne
• utrudnienia: 2 szt. drzwi
2.2. PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH (parter): wejś cie głó wne
• utrudnienia: 2 szt. drzwi wejściowych

2.3. AMBULATORIUM (parter): wejś cie głó wne następnie korytarzem po prawej stronie
• utrudnienia: 3 szt. drzwi
2.4. DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ (parter):
a) wejś cie głó wne następnie korytarzem po prawej stronie
• utrudnienia: 3 szt. drzwi
• utrudnienia: 3 szt. drzwi
b) wejś cie od strony zachodniej budynku
• utrudnienia: schody oraz 3 szt. drzwi
2.5. ADMINISTRACJA (parter):
a) wejś cie głó wne, następnie korytarzem w lewo
• utrudnienia: 3 szt. drzwi
b) Dział Administracyjno-Gospodarczy, Sekcja Zamó wień Publicznych wejś cie od strony wschodniej budynku
• utrudnienia: 2 stopnie schodów przed budynkiem oraz schody na klatce schodowej
2.6. LABORATORIUM(parter): wejś cie ze szczytu budynku (od wschodu)
• utrudnienia: 2 stopnie schodów przed budynkiem oraz schody na klatce schodowej
2.7. ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ (I piętro):
a) wejś cie głó wne - podjazd dla karetek, następnie schodami na I piętro lub korytarzem w lewo do windy zlokalizowanej w wschodniej częś ci
budynku
• utrudnienia: schody i 2 szt. drzwi lub 4 szt. drzwi do windy
2.8. DYREKCJA (I piętro):
Wejście do Dyrekcji dla osób mających problemy z poruszaniem się prowadzi przez Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej
a) wejście główne, korytarzem administracji do windy, I piętro wejście do oddziału, przejście przez pomieszczenia terapii oddziału do
pomieszczeń Dyrekcji (MOŻLIWE PRZY POMOCY PERSONELU)
b) wejś cie ze szczytu budynku od wschodu
• utrudnienia: 2 stopnie schodów przed budynkiem oraz schody na klatce shcodowej

2.9. KAPLICA (piwnica):
a) wejś cie głó wne - podjazd dla karetek, następnie korytarzem administracji do WINDY zlokalizowanej w wschodniej częś ci budynku i na
poziom -1
• utrudnienia: 4 szt. drzwi do windy
b) wejś cie głó wne – z holu głó wnego schodami na poziom -1
• utrudnienia: 3 szt. drzwi, schody w holu głównym oraz schody na klatce schodowej do piwnicy
2.10. BIBLIOTEKA (piwnica):
a) wejś cie głó wne - podjazd dla karetek, następnie korytarzem administracji do WINDY zlokalizowanej w wschodniej częś ci budynku i na
poziom -1
• utrudnienia: 4 szt. drzwi do windy
b) wejś cie głó wne – z holu głó wnego schodami na poziom -1
• utrudnienia: 3 szt. drzwi, schody w holu głównym oraz schody na klatce schodowej do piwnicy

RZUT PAWILONU NR 1 – POZIOM -1 (PIWNICA)
zaznaczenie WINDY, drogi do Kaplicy oraz Biblioteki

RZUT PAWILONU NR 1 – PRZYZIEMIE (PARTER)
zaznaczone wejścia do budynku, winda, utrudnienia w postaci schodów

WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU z podjazdem dla karetek

WEJŚCIE DO BUDYNKU od strony północnej
WEJŚCIE DO BUDYNKU od strony zachodniej

WEJŚCIE DO BUDYNKU ze szczytu
- schodki przed wejściem

KLATKA SCHODOWA – wejście ze szczytu budynku
- schody prowadzące do Dyrekcji

WEJŚCIE do Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej
z holu głównego przy Izbie Przyjęć

RZUT PAWILONU NR 1 – I PIĘTRO Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej
zaznaczone wejścia do budynku, winda, utrudnienia w postaci schodów, łazienka dostosowana do potrzeb osób z
niepełnosprawnością

3. WINDA W BUDYNKU:
WINDA w pawilonie nr 1 na klatce schodowej (od strony pó łnocnej)– zaznaczona na mapie kolorem ż ółtym
Aby dostać się do windy najlepiej wejś ć głó wnym wejś ciem przy Izbie Przyjęć oraz przez korytarz Administracji – zaznaczone na
mapie

4. ŁAZIENKI PRZYSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:
a) Izba Przyjęć: - łazienka posiada odpowiednio szerokie drzwi oraz armaturę sanitarną przystosowaną do potrzeb osó b z
niepełnosprawnoś cią

Łazienka przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością
przy Izbie Przyjęć

b) Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej:
- łazienka posiada armaturę sanitarną przystosowaną do potrzeb osó b z niepełnosprawnoś cią tzn. odpowiednie uchwyty
ułatwiające skorzystanie z toalety, prysznic przystosowany do skorzystania przez osobę z niepełnosprawnoś cią

Łazienka przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej

Opracowała: Justyna Chmielecka – inspektor w Dziale Administracyjno - Gospodarczym

