Kontroll-loend ligipääsetavuse tarbeks
Üldised kontrollparameetrid:
● Frontend peab olema ligipääsetav. Vähemalt WCAG 2.1 AA
● Backendis peab olema hõlbus ligipääsetavat infot lisada. Nt pilte kirjeldada.
Loe Pildikirjeldustest siit Vt ka seda projekti.
● Objektidel peab olema ligipääsetavuse info küljes. See peab olema otsitav
aga ka vaadeldav ühe objekti kontekstis.

Filtrid
Ühised:
● Juhtteed hoones
● kontrastselt ja reljeefselt tähistatud treppide algused ja lõpud
● häälteavitused liftis
● kõrge kontrastsusega kuvad ning viidad liftis
● taktiilne maja plaan
● taktiilne ala kaart
● kõrge kontrastsusega maja plaan
● kõrge kontrastsusega ala kaart
● maja ja ala liikumisteede sõnaline kirjeldus kodulehel
● punktkirjas või kombatavad uksesildid / uksenumbrid
● kõrge kontrastsusega viidad
● kontrastne sisekujundus
● hästi valgustatud ruumid
● puudega inimeste teenindamise koolituse läbinud personal

Majutus
● Punktkirjas infomaterjalid toas
● kõrge kontrastsusega hästi loetavad infomaterjalid toas
● reguleeritav valgustus toas
● nuppudega või muul moel nägemispuudega inimestele ligipääsetavad
seadmed toas (nt. kliimaseadme juhtpult)

Toitlustus
● Suurendatud kirjas menüü
● punktkirjas menüü
● ligipääsetav menüü veebilehel

Enesekontrolli küsimused ettevõttele
● Kas ürituse toimumiskohta pääseb takistusteta sisse?
● Kas ürituse toimumiskohas on invatualett?
● Kas ürituse toimumisala ja -ruumide vahelised ühendusteed on puudega
inimestele takistusteta läbitavad?
● Kas kasutusel on induktsioonsilmus?
● Kellelt saab lisateavet ligipääsetavuse kohta (telefoninumber, meiliaadress).
Kas ligipääsetavuse info on planeeritud asutuse üldisesse kommunikatsioonija turundusplaani? Kas koduleheküljel on olemas info ligipääsetavuse osas,
sh info puuetega inimestele mõeldud soodustuste osas?
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kommunikatsiooni viise?
● Kas sildid ja viidad on hästi valgustatud, ei tekita peegeldust ning ratastoolis
inimene pääseb neile ligi nii, et ta saab neid lugeda/puudutada? Kas on
olemas taktiilsed/Braille kaardid/mudelid/objektid?
● Kas infot edastatakse nii pildis kui ka kõnes (tablool, kõlaritest jt)?
● Kas 1% parkimiskohtade koguarvust on arvestatud puuetega inimestele, kuid
mitte vähem, kui 2 kohta / üks koht alla 20 parkimiskohaga parklas?
● Kas parkimiskohad on selgelt viidastatud ning parkimisplatsilt sissepääsuni
viiv liikumistee on läbitav takistusteta?
● Kas on olemas tualettruumid puuetega inimestele (sh lastele / väikest kasvu
täiskasvanutele)
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