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UPRZEJMIE INFORMUJEMY

POSIADANE W SZPITALU UDOGODNIENIA DLA OSOB Z NIBPEŁNOSPRAWNOŚCIłNłr
SamodzielnY Publiczny Szpital Wojewódzki inl. Papieża Jana Pawła II w Zamościu znajduje się przy
ul. Aleje Jana Pawła Il 10,22-400 Zamość.
Dojazd do Szpitala jest możliwy komunikacją mie.iską, autobusanlijak i busami. W pobliżLr znajdrrją się
przystanki autobusowe.
Przed BLrdYnkięm Głównynl znajduje się płatny parking z udostępnionymi miejscami parkingowymi
przeznaczonym i dla osób n iepełrlosprawnych.
Strefa wejŚcia głównego do budynku oraz salTlo wejście główne_jest dostępne dla osób ze szczególnymi
potrzebami, ale z pewnytni zastrzeżeniami:
o wejŚcie główne wYPosażone jest w drzwi bezprogowe. automatycznie otwierane za pomocą

czujnika ruchu,
. nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona i wypłaszczol1a,

' z Powodu róznicY Poziomów nie nla możliwości dostania się z poziomu terenu do budynku, ale po
Prawe.i stronie wejŚcia głównego umiejscowiona jest pochylnia, która nie jest podzielona na krótsze
odcinki, brak wymagalnego spocznika,

' SzPital Posiada zewnętrzny podnośnik platformowy dla osób Iliepełnosprawnycll umożliwiający
swobodnY dostęP z Poziomu parkingLr do poziomu Szpita|nego Oddziału RatLrnkowcgo (I piętro)
oraz Stacji Dializ (pafter),

' P|ZY wejŚciu głównYm dostępny jest pracownik Ochronv. który w razie problenlów pomoz ę znaleźc
właściwego specj a l istę l ub oddział szpital ny,

o rejestracja Wojewódzkiej Przycllodni Specjalistycznej posiada obnizoną ladę przystosowaną <1la
osób niePełnosPrawnych, a proces rejestracji pacjentów oparty jest na *rpółpro"y z systemem
koIejkowYrn, który w sposób audio-r,vizualny uspralvtlia proces i wskazuje kieruńki jo określonych
poradni,

o komunikacja Pionowa i pozioma wolna jest od barier. ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób
poruszających się lla wózkach.

' w budYIlku są zainstalowane rvindv przvstosowane dla osób niepełnosprawnych umoźliwiające
swobodne dotarcie do wszystkiclr koIldygnacji. w których przyciŚki opisano olfub"t"11 Brailie'a,
a takżę zai nstal owano i nfonnator aud io.

o toaletY są częŚciowo lub całkolvicie przl,stosowane dla osób ze szczegoltlymi potrzebarni.

Dostępność dla osób niesĘszących lub slabosłyszących
ZaPewniona jest rnozliwość komunikowania się za pośrednictwem tłltmacza języka rnigowego.
ElektronicznY kontakt zapewniony jest poprzęz adres ernail: szpitaI@sipital.zarn.pl oru,
numer tel.: 84 61'7 33 00/33 33.

UMOZLIWIAMY PACJENTOM KORZYSTANIE Z USŁUG FRYZJERSKICH
' Usługi fryzjerskie w rniejscu pobytu pacjenta świadczy Salon Fryzur i Urody Sandra & patryk

ul. Lwowska28l13,22-400 Zanośc, nr telefollu: 60l 590 359.

' Salon uYkonLrje usługi fryzjerskie po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia i uzgodnieniu
term inu.

o KosztY wYkonania usługi ponosi pacjent, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
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