
sim/não

1 Caminhos externos (calçadas) com inclinação acentuada e desníveis (degraus)?

2 Rabaixamento de guia calçada?

4 O rebaixamento segue as recomendações da norma?

5 Pavimentação em bom estado de conservação? (sem buracos)

6 Largura livre de circulação suficiente para passar uma cadeira de rodas confortavelmente?

7 Equipamento urbano com instalação inadequada

8 Vaga demarcada para embarque/desembarque de pessoas com deficiência

9 Vaga reservada para estacionamento de veículos que conduzam ou sejam conduzidos 

10 por pessoas com deficiência

11 Caminhos internos (corredores) a serem percorridos com  inclinação e desníveis?

12 Há algum tipo de canaleta ou valeta sem tampa de proteção?

13 Há grelhas inadequadas no piso dos  espaços de circulação?

14 O balcão é acessível? (altura, área para aproximação frontal)

15 Existe bloqueio acessível?

16 Os corredores permitem a passagem de uma pessoa em cadeira de rodas?

17 As portas possuem largura mínima de 80 cm?

18 As maçanetas são do tipo alavanca?

19 Existe desnível nas soleiras das portas?

20 Há bebedouro acessível?

21 A empresa tem mais de um pavimento?

22 Quantos pavimentos possui a edificação?

23 O(s) pavimento(s) superior(es) são acessíveis para pessoas em cadeira de rodas?

24 Existe elevador?

25 O elevadores está adequado?

26 Existe rampa em algum local?

27 A rampa está de acordo com as recomendações da norma? (Corrimão, piso táti, inclinação)

28 Há escada seguindo as recomendações da norma (corrimãos, sinalização tátil)?

29 Há banheiro acessível? (Banheiro individual ou boxe)

30 O sanitário acessível apresenta todos os acessórios instalados como recomendado?

31 As estações de trabalho permitem a aproximação de um cadeirante?

32 O espaço de circulação entre as estações de trabalho permite a passagem de um cadeirante?

33 O balcão da refeitório permite aproximação, pelo menos lateral?

34 Existe auditório?

35 Há local para pessoas em cadeira de rodas no auditório?

36 Há mesa acessível no refeitório?

37 Há telefone para surdos?

38 Há sinalização tátil no piso

Área externa (calçadas)

Área interna 

Check list básico


