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O?wiadczenie w sprawie dost?pno?ci
Deklaracja dostępności
Wojewódzki Szpital Specialistyczny im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego Samodzielny Publiczny Zak?oad Opieki Zdrowotnej w Lublinie zobowi?zuje si? zapewni? dost?pno?? swojej strony internetowej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost?pno?ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. O?wiadczenie w sprawie dost?pno?ci ma zastosowanie do
strony internetowej http://szpital.lublin.pl
Data publikacji: 2013-11-06
Data aktualizacji: 2020-03-20
Strona internetowa jest cz??ciowo zgodna z ustaw? z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost?pno?ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy staraj? si? ograniczy? do minimum korzystanie z takich plików i osadza? teksty bezpo?rednio w serwisie. Odr?bn? kwesti? jest poprawne formatowanie
plików tak, by by?y one dost?pne (np. powinny posiada? struktur? znaczników, czyli tagowanie).
Serwis zawiera dokumenty PDF, które powsta?y na podstawie ?le przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub s? skanami
dokumentów. W miar? mo?liwo?ci b?dziemy to poprawia?, oraz dok?ada? stara? by nowe dokumenty przygotowywane by?y poprawnie.
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF u?ytkownicy mog? rozpozna? narz?dziem OCR.
Data sporz?dzenia: 2020-03-24
Deklaracj? sporz?dzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dost?pno?ci? strony internetowej prosimy o kontakt. Osob? kontaktow? jest Pruchniak Krzysztof , informatycy@szpital.lublin.pl Kontaktowa? mo?na si? tak?e dzwoni?c na
numer telefonu+48 81 537 42 63. T? sam? drog? mo?na sk?ada? wnioski o udost?pnienie informacji niedost?pnej oraz sk?ada? ??dania zapewnienia dost?pno?ci.
Ka?dy ma prawo do wyst?pienia z ??daniem zapewnienia dost?pno?ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiego? ich elementu. Mo?na tak?e za??da? udost?pnienia informacji w formach
alternatywnych, na przyk?ad odczytanie niedost?pnego cyfrowo dokumentu, opisania zawarto?ci filmu bez audiodeskrypcji itp. ??danie powinno zawiera? dane osoby zg?aszaj?cej ??danie, wskazanie, o
któr? stron? internetow? lub aplikacj? mobiln? chodzi oraz sposób kontaktu. Je?eli osoba ??daj?ca zg?asza potrzeb? otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna tak?e okre?li? form? tej
informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizowa? ??danie niezw?ocznie i nie pó?niej, ni? w ci?gu 7 dni. Je?eli dotrzymanie tego terminu nie jest mo?liwe, podmiot publiczny niezw?ocznie informuje o tym, kiedy
realizacja ??dania b?dzie mo?liwa, przy czym termin ten nie mo?e by? d?u?szy ni? 2 miesi?ce. Je?eli zapewnienie dost?pno?ci nie jest mo?liwe, podmiot publiczny mo?e zaproponowa? alternatywny
sposób dost?pu do informacji.
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