Deklaracja dostępności architektonicznej Lubelski Oddział
Regionalny ARiMR – budynek administracyjny A Elizówka 65 A, 21003 Ciecierzyn
W budynku mieszczą się:
I Piętro
Gabinet Dyrektora i Zastępców Dyrektora,
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (BZZL),
Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych (StKB),
Samodzielne stanowisko pracy radcy prawnego (StRP).
Samodzielne stanowisko pracy ds. informacji i promocji (StIP)
Biuro Oddziału Regionalnego (BOR).
Parter
Biuro Finansowo – Księgowe (BFK),
Biuro Oddziału Regionalnego (BOR).
Dojście do budynku
Dojście pieszo od przystanku MPK znajdującego się przed bramą wjazdową na
parking dla beneficjentów ARiMR.
Dojazd do budynku
Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać z komunikacji miejskiej.
Linia nr 4, 23 i 42
Miejsca parkingowe
Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na parkingu wewnętrznym przy budynku
A
(53 bezpłatne miejsca postojowe).
Wejście do budynku
Wejścia do budynku A są na poziomie chodnika: jedno wejście od strony wjazdu na
teren Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. poprzez automatycznie otwierane
podwójne drzwi; drugie wejście od strony hali B poprzez ręcznie otwierane drzwi
jednoskrzydłowe
wejście od strony wjazdu na teren Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

wejście od strony hali B

Obsługa interesantów
Interesantami w budynku A są osoby ubiegające się o prace przychodzące na
rozmowy kwalifikacyjne do BZZL lub osoby umówione na wizytę z Dyrektorem
Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Pokoje biurowe BZZL oraz gabinet
Dyrektora usytuowane są na I Piętrze
W biurze nie ma wyznaczonego asystenta dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Pętla indukcyjna
W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego.
Na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku brak jest dostępnego łatwego
tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim.

Toalety
W budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Sale konferencyjne
Lubelski OR ARiMR nie posiada sali konferencyjnej, jednakże przy organizacji
większych spotkań (np. narada Dyrektora LOR ARIMR z kierownikami)
wykorzystywana jest sala konferencyjna należąca do Lubelskiego Rynku Hurtowego
S.A. usytuowana na parterze.
Ewakuacja
Ewakuacja z pokoi biurowych odbywa się ciągami komunikacyjnymi z I piętra (po
schodach przez hol główny) i parteru przez hol główny do wyjścia głównego.
Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji
oraz bez możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).

