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Podsumowanie
OPRHP jest zaangażowana w podejmowanie wszelkich uzasadnionych wysiłków służących
zagwarantowaniu, że zwiedzający o każdym rodzaju sprawności mają dostęp i mogą korzystać
z obiektów, programów i usług agencji. Agencja zapewni zgodność z przepisami amerykańskiej
ustawy o niepełnosprawnych Amerykanach, prawa budowlanego stanu Nowy Jork oraz ustawy
o prawach człowieka stanu Nowy Jork w zakresie dotyczącym usług publicznych, aby zwiększyć
dostępność dla wszystkich członków społeczności.
Polityka
Parki stanowe, miejsca historyczne oraz programy i usługi oferowane przez agencję staną się
dostępne dla osób z niepełnosprawnością dzięki wykorzystaniu rozwiązań fizycznych,
specjalistycznego adaptowanego sprzętu rekreacyjnego, zasobów interpretacyjnych
i odpowiednich usprawnień.


Wszystkie nowo wybudowane lub znacząco przebudowane obiekty i ścieżki będą
spełniały najnowsze normy konstrukcyjne dotyczące ułatwiania dostępu dla osób
z niepełnosprawnością.



Wszystkie istniejące obiekty i ścieżki będą poddane ocenie pod kątem zgodności
z najnowszymi normami, a dla wszystkich elementów niespełniających wymagań
zostanie opracowany i wdrożony plan naprawczy. Dla nieruchomości, które są
zakwalifikowane lub wpisane do stanowego lub krajowego rejestru zabytków, zostanie
opracowany plan naprawczy w uzgodnieniu ze stanowym konserwatorem zabytków
i zgodnie z polityką OPRHP dotyczącą ochrony zasobów kulturowych.



Wszystkie nowo opracowane programy i usługi oferowane zwiedzającym przez agencję
będą spełniać najnowsze normy dotyczące dostępności dla osób z niepełnosprawnością.



Wszystkie istniejące programy i usługi będą poddane ocenie pod kątem zgodności
z najnowszymi normami, a dla tych, które nie spełniają wymagań, zostanie opracowany
i wdrożony plan naprawczy.
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Wszystkie prośby dotyczące odpowiednich usprawnień będą przekazywane personelowi
obiektu i uwzględniane w najwyższym zakresie możliwym do realizacji.



W obszarach otwartych dla ruchu pieszego można korzystać z wózków inwalidzkich.
Wózek inwalidzki jest definiowany jako urządzenie napędzane siłą mięśni lub za pomocą
silnika, zaprojektowane z myślą o stosowaniu przez osobę z niepełnosprawnością
ruchową w głównym celu poruszania się we wnętrzach i/lub na zewnątrz.



Zgodnie z wytycznymi OPRHP korzystanie z innych urządzeń mobilnych napędzanych
mechanicznie przez osoby z niepełnosprawnością ruchową będzie dozwolone we
wszystkich odpowiednich lokalizacjach w parkach stanowych i miejscach
historycznych, chyba że: a) stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika
lub innych członków społeczności korzystających z obiektu albo b) będą miały
niekorzystny wpływ na zasoby naturalne lub historyczne. W przypadku niektórych
urządzeń konieczne będzie uzyskanie pozwolenia. Może być też wymagana rejestracja
po przybyciu do obiektu. Ustalone może być uzasadnione ograniczenie prędkości i
inne wymogi dotyczące bezpieczeństwa, które zostaną opublikowane i/lub ujęte w
treści pozwolenia. W niektórych przypadkach korzystanie z innych urządzeń
mobilnych napędzanych mechanicznie będzie dozwolone w wybranych okresach, ale
wykluczone w okresach intensywnego użytkowania. Urządzenia te mogą być na
przykład dozwolone na danej ścieżce w weekendy, ale niedozwolone w weekendy,
gdy wysoka liczba odwiedzających mogłaby spowodować, że jazda po ścieżce nie jest
bezpieczna.



Zwierzęta towarzyszące, które zostały indywidualnie przeszkolone do wykonywania
pracy lub zadań na rzecz osoby z niepełnosprawnością, będą dopuszczone we
wszystkich lokalizacjach bez względu na inne ograniczenia dotyczące zwierząt, chyba
że ich obecność będzie stanowić zagrożenie dla nich samych lub osób korzystających
z obiektu. Nie jest wymagane (i nie powinno być żądane) okazanie świadectwa lub
identyfikatora zwierzęcia towarzyszącego. Pod żadnym pozorem osoba nie powinna
być pytana o ujawnienie rodzaju jego lub jej niepełnosprawności. W przypadku gdy
potrzeba korzystania ze zwierzęcia towarzyszącego nie jest oczywista, opiekun może
być zapytany: a) czy zwierzę jest konieczne ze względu na niepełnosprawność oraz
b) do wykonania jakiej pracy lub zadania zwierzę zostało przeszkolone. Psy
wykorzystywane do dogoterapii są definiowane jako psy, które zapewniają wsparcie
terapeutyczne lub emocjonalne. Psy wykorzystywane do dogoterapii nie są
zwierzętami towarzyszącymi i mogą być traktowane zgodnie z polityką dotyczącą
zwierząt danego obiektu.



Informacje dotyczące dostępu do obiektów i programów dla osób z
niepełnosprawnością będą łatwo dostępne na stronie internetowej naszej agencji i w
naszych obiektach oraz będą umieszczane w naszych publikacjach i materiałach
informacyjnych.
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Pracownicy agencji, których zakres odpowiedzialności obejmuje interakcję ze
zwiedzającymi, będą przeszkoleni w zakresie zrozumienia swoich obowiązków i tego,
jak reagować na prośby o informacje i odpowiednie usprawnienia.



Agencja skorzysta z pomocy Grupy Doradczej składającej się z członków
reprezentujących osoby o różnym rodzaju niepełnosprawności.

Inne powiązane informacje
Ustawa o prawach człowieka stanu Nowy Jork, art. 15
Ustawa o niepełnosprawnych Amerykanach
Prawo budowlane stanu Nowy Jork
Tymczasowe wytyczne OPRHP dotyczące korzystania z innych urządzeń mobilnych
napędzanych mechanicznie w parkach i miejscach historycznych stanu Nowy Jork
(14 października 2011 r.)

Historia
7.09.2011 r.

Polityka dotycząca ułatwienia dostępu dla osób z niepełnosprawnością
wydana przez komisarz Rose Harvey.

26.06.2015 r. Weryfikacja i przeredagowanie polityki z 2011 roku z wprowadzeniem
niewielkich zmian w treści.
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