OZ Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram
Národný kontaktný bod systému Eurokľúč
www.eurokluc.sk
www.bezbariery.webnode.sk
E-mail: eurokluc.uppz@gmail.com

Žiadosť o Eurokľúč
Vyplní žiadateľ:
Titl:
Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa:
Diagnóza:
Číslo preukazu ŤZP/ ŤZP/S:


Priložte kópiu preukazu ŤZP (ŤZP/S) ako prílohu k žiadosti

E-mail:
Telefón:
POTVRDENIE OŠETRUJÚCEHO LEKÁRA: (v prípade partnerských OZ garantuje OZ):

Dátum, vystavil, podpis

PREHLÁSENIE:
Svojím podpisom pacient súhlasí so spracovaním osobných údajov pre potreby registrácie
poskytnutia Eurokľúča a zároveň berie na vedomie, že Eurokľúč je neprenosný a je výhradne pre
jeho potrebu.

V ................................... dňa .............

Podpis žiadateľa:
..............................

OZ Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram
Národný kontaktný bod systému Eurokľúč
www.eurokluc.sk
www.bezbariery.webnode.sk
E-mail: eurokluc.uppz@gmail.com

Vyplní OZ Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram:
Dátum prijatia žiadosti s prílohou:
Vyjadrenie k žiadosti:
Číslo zápisu v Registri Eurokľúč:
Spôsob odoslania (odovzdania) Eurokľúča:
Číslo zásielky:

Vybavil:
Dátum:
Podpis:

OZ Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram
Národný kontaktný bod systému Eurokľúč
www.eurokluc.sk
www.bezbariery.webnode.sk
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Základné poučenie k návodom na samoobslužnú prevádzku
zdvíhacích plošín určených pre prepravu ŤZP s prístupovým
systémom Eurokľúč
1. Prečítajte si návod na použitie plošiny samoobslužnou prevádzkou, ktorý je vždy uvedený na
príslušnej plošine, ktorú chcete použiť
2. Použite Eurokľúč na aktiváciu plošiny, v prípade, že ho nemáte, alebo prístupový systém je iný,
privolajte obsluhu plošiny, kontakt je uvedený na plošine v alebo pri návode plošiny
3. Privolajte plošinu k miestu, kde chcete nastúpiť, po sklopení ramien a nájazdov choďte na
prepravnú plochu
4. Odkontrolujte, či všetky kolesá invalidného vozíka (invalidného skútra) sú na plošine a nie na
nájazdu plošiny
5. Postupujte vždy podľa návodu uvedeného na plošine
6. Pred pohybom plošiny vždy zabrzdite svoj invalidný vozík (invalidný skúter), v prípade
elektrických vypnite.
7. Ovládajte pohyb plošiny na panelu k tomu určenému.
8. Počkajte na dokončenie pohybu plošiny pri jej privolaní rovnako ako pri preprave samotnej,
plošina sa zastaví automaticky a po zastavení zíďte z plošiny
9. Po ukončení prepravy sa ubezpečte, že plošina je vo vypnutom stave
10. Dodržiavajte nosnosť plošiny a zákaz prepravy ďalších osôb či vecí, než je uvedené
11. Nezasahujte do zariadenia plošiny okrem ovládacích prvkov v zmysle návodu
12. Nepoškodzujte plošinu, slúži aj ďalším zdravotne postihnutým
13. Nestrhávajte návody, označenia a informácie na plošine uvedené
14. Používajte plošinu iba pri potrebe prepravy ŤZP a nie na prepravu materiálu
15. V prípade poškodenia plošiny kontaktujte uvedený servis na plošine

Toto poučenie je súčasťou Žiadosti o Eurokľúč a žiadateľ potvrdzuje svojím podpisom základné
poučenie o tom, ako má plošiny používať v zmysle bezpečnosti samoobslužnej prevádzky s použitím
Eurokľúča.
Toto poučenie je platné pre celé územie Slovenskej republiky.
V .................. dňa .............................
Podpis poučeného vlastníka Eurokľúča

--------------------------------------------

