TÀI LIỆU KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN
QCVN 10:2014/BXD

Tên Công trình:............................................................................................................
Địa điểm xây dựng: .....................................................................................................
......................................................................................................................................
Chức năng của Công trình: ........................................................................................
Chủ đầu tư: .................................................................................................................
Đơn vị thi công: ..........................................................................................................
Các nội dung chưa đáp ứng:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

2

Phần 1: Bên ngoài công trình

Phần I: Câu hỏi dùng cho các vị trí cần tiếp cận bên ngoài công trình

VỊ TRÍ CẦN ĐẢM BẢO TIẾP CẬN

CÓ

KHÔNG





















1. Vỉa hè
1.1

Vỉa hè có vật cản gây ảnh hưởng đến NKT khi tiếp cận

không?
1.2

Vỉa hè trước công trình và điểm dừng xe bus có đủ rộng

để đảm bảo cho NKT sử dụng không?
1.3

Có sử dụng tấm lát cảnh báo, tấm lát dẫn hướng trên

vỉa hè không?
1.4

Có sử dụng các biển báo, biển hướng dẫn hay tín hiệu

bằng âm thanh, hình ảnh cảnh báo cho NKT không?
2. Phần đường dành cho người đi bộ trên hè
2.1

Độ dốc dọc có đảm bảo cho NKT vận động sử dụng

không?

2.2

Bề mặt đường có đảm bảo an toàn cho NKT không?





2.3

Chiều rộng đường có đủ để NKT sử dụng không?





2.4

Có sử dụng các biển báo, biển chỉ dẫn, tín hiệu âm





thanh hay hình ảnh cảnh báo cho NKT không?
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CÓ

KHÔNG





































3. Lối đi bộ qua đường
3.1

Vị trí lối đi bộ qua đường có an toàn và thuận tiện cho

NKT không?
3.2

Chiều rộng lối đi bộ qua đường tại các nút giao thông

có đủ để NKT sử dụng khi qua đường không ?
3.3

Tại các nút giao thông có đường dốc để NKT qua

đường không?
3.4

Tại các nút giao thông có đèn tín hiệu, âm thanh hay

hình ảnh cảnh báo cho NKT tiếp cận không?

3.5

Các đèn tín hiệu giao thông có đủ thời gian cho NKT

qua đường không?
3.6

Có bố trí tấm lát cảnh báo tại các nút giao thông giữa lối

đi bộ và phần đường của các phương tiện giao thông không?

3.7

Phần đường dành cho người đi bộ trên cầu vượt,

đường hầm có lan can an toàn không?
3.8

Chiều cao thông thuỷ phần đường dành cho người đi

bộ trên cầu vượt và đường hầm có đảm bảo an toàn cho NKT
không?
3.9

Có sử dụng các biển báo, biển hướng dẫn hay tín hiệu

bằng âm thanh, hình ảnh cảnh báo cho NKT không?
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4. Bãi để xe công cộng

4.1

Có bố trí chỗ để xe cho NKT sử dụng không?

4.2

Số lượng chỗ để xe cho NKT có đáp ứng với yêu cầu

không?
4.3

Chỗ để xe cho NKT có gần đường dành cho người đi

bộ hay lối vào chính không?
4.4

Chỗ để xe cho NKT có tiếp cận được với lối ra vào bãi

để xe không?
4.5

Chỗ để xe có đảm bảo đủ không gian cho NKT tiếp cận

sử dụng không?
4.6

Chỗ để xe có sử dụng tấm lát cảnh báo hoặc đánh dấu

bằng các màu sắc tương phản trên đường cho NKT không?
4.7

Chỗ để xe có đèn tín hiệu, âm thanh hay hình ảnh cảnh

báo cho NKT tiếp cận không?
4.8

Có đảm bảo chỗ để xe của NKT an toàn, thuận lợi

không bị người khác vi phạm không?
4.9

Máy soát vé có được đặt ở vị trí thuận lợi cho NKT vận

động không?

4.10

Độ cao của cửa soát vé có phù hợp với NKT không?
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VỊ TRÍ CẦN ĐẢM BẢO TIẾP CẬN
4.11

Có sử dụng các thiết bị tín hiệu hình ảnh, âm thanh tại

các điểm soát vé cảnh báo cho NKT không?

CÓ

KHÔNG





































5. Điểm chờ xe bus
5.1

Các điểm chờ xe có khoảng trống dành cho NKT sử

dụng xe lăn không?
5.2

Các điểm chờ xe có bố trí chỗ ngồi và có mái che cho

NKT không?
5.3

Tại các điểm chờ xe bus có sự thay đổi độ cao có

đường dốc để NKT tiếp cận các phương tiện giao thông hay
không?
5.4

Tại các điểm chờ xe có sử dụng biển báo, biển chỉ dẫn,

tín hiệu âm thanh hay hình ảnh cảnh báo cho NKT không?
5.5

Tại các điểm chờ xe bus có sử dụng tấm lát nổi, tấm lát

dẫn hướng trên đường chờ để NKT tiếp cận các phương tiện
giao thông hay không?
6. Trang thiết bị, tiện ích đô thị trên đường và vỉa hè

6.1

Có các chướng ngại vật trên đường gây ảnh hưởng tới

NKT không?
6.2

Các trang thiết bị tiện ích đô thị có gây nguy hiểm cho

NKT không?
6.3

Các trang thiết bị trên đường có màu tương phản với

nền đường không?
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6.4

Có tay vịn hay gờ chắn ở những nơi có thể gây nguy

hiểm cho NKT không?
6.5

Có chỗ ngồi nghỉ đảm bảo an toàn và thuận tiện cho

NKT không?
6.6

Có sử dụng các biển báo, biển hướng dẫn hay tín hiệu

bằng âm thanh hình ảnh cảnh báo tại các vị trí giao cắt giao

CÓ

KHÔNG









































thông cho NKT không?
7. Đường vào công trình

7.1

Đường vào công trình có đàm bảo cho NKT tiếp cận sử

dụng không?
7.2

Bề mặt đường dốc có đảm bảo an toàn cho NKT sử

dụng không?
7.3

Đường vào công trình có đảm bảo độs dốc cho NKT sử

dụng không?
7.4

Chiều rộng thông thủy đường dốc có đảm bảo không

nhỏ hơn 1 200 mm không?
7.5

Đường dốc dài hơn 9 m có bố trí chiếu nghỉ cho NKT

không?
7.6

Tại các điểm bắt đầu và kết thúc của đường dốc có

khoảng trống cho người sử dụng xe lăn không?
7.7

Tất cả các đường dốc có bố trí gờ chắn hoặc tay vịn

cho NKT sử dụng không ?
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7.8

Các tay vịn có chắc chắn và lắp đặt ở độ cao phù hợp

cho NKT không?
7.9

Kích thước tay vịn có thuận tiện cho NKT sử dụng

không?
7.10

Tại các điểm bắt đầu và kết thúc của đường dốc tay vịn

có được lắp đặt kéo dài không?
7.11

Tay vịn của đường dốc có màu tương phản với mặt

đường dốc không?
7.12

Có các biển báo, tín hiệu âm thanh hay hình ảnh cảnh

báo cho NKT không?
7.13

Có sử dụng tấm lát nổi, tấm lát dẫn hướng ở chân mỗi

đường dốc không?
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Phần 2: Công trình Công cộng

Phần II: Câu hỏi dùng cho các vị trí cần tiếp cận
bên trong Công trình Công cộng

VỊ TRÍ CẦN TIẾP CẬN

CÓ

KHÔNG





1.2. Lối vào có đường dốc cho NKT vận động tiếp cận
không?





1.3. Chiều cao bậc và chiều rộng bậc có đảm bảo an toàn
cho NKT khi tiếp cận không?





Bậc trên cùng, trước lối vào có chiếu nghỉ cho NKT

không?





1.5. Kích thước chiếu nghỉ trước lối vào có đảm bảo cho
NKT sử dụng không?





1.6. Có tấm lát cảnh báo ở bậc đầu tiên và bậc cuối cùng
không?





Có bố trí tay vịn ở hai phía của bậc thang trên lối vào









1. Lối vào công trình

1.1.

1.4.

1.7.

Lối vào có bậc hay không có bậc?

không?
1.8. Gờ bậc có sử dụng màu sắc tương phản với mặt bậc
không ?
1.9. Lối vào có dẫn trực tiếp đến quầy hướng dẫn và các
không gian chính của công trình không?
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VỊ TRÍ CẦN TIẾP CẬN

CÓ

KHÔNG

1.10. Có sử dụng biển báo, biển chỉ dẫn hay tín hiệu bằng
âm thanh,hình ảnh cảnh báo cho NKT không ?





1.11. Trên lối vào có các vật nhô ra gây cản trở cho NKT
không?





2.1. Bề mặt đường dốc có đảm bảo an toàn và không trơn
trượt không?





2.2. Đường dốc có độ dốc đảm bảo cho NKT sử dụng
không?





2.3. Đường dốc có chiều rộng không nhỏ hơn 1200mm
không?





2.4. Tại các điểm bắt đầu và kết thúc của đường dốc có
khoảng trống cho NKT sử dụng xe lăn không ?





2.5. Các đường dốc có bố trí gờ chắn hay tay vịn đảm bảo
an toàn cho NKT khi sử dụng không?





2.6. Các tay vịn có chắc chắn và lắp đặt ở độ cao phù hợp
với NKT không?





2.7. Kích thước tay vịn có thuận tiện cho NKT sử dụng
không ?





2.8. Tại các điểm bắt đầu và kết thúc của đường dốc, tay
vịn có được lắp đặt kéo dài không?





2.9. Tay vịn của đường dốc có màu tương phản với mặt
đường dốc không?





2. Đường dốc cho xe lăn
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2.10. Có sử dụng biển báo, biển chỉ dẫn hay tín hiệu bằng
âm thanh, hình ảnh cảnh báo cho NKT không?









3.2. Số lượng chỗ để xe cho NKT có phù hợp với yêu cầu
không?





3.3. Chỗ để xe cho NKT có gần đường dành cho người đi
bộ hay lối vào chính không?





3.4. Chỗ để xe cho NKT có cùng cốt cao độ với đường ra
vào bãi để xe không?





3.5. Chỗ để xe có đảm bảo đủ không gian cho NKT tiếp
cận sử dụng không?





3.6. Chỗ để xe có sử dụng tấm lát cảnh báo hoặc đánh
dấu bằng các màu sắc tương phản trên đường cho NKT
không?





3.7. Chỗ để xe có đèn tín hiệu, âm thanh hay hình ảnh
cảnh báo cho NKT tiếp cận không?





3.8. Bãi để xe có lắp đặt thang máy hay phương tiện giao
thông theo chiều dọc cho NKT tiếp cận tới tất cả các tầng
không?





3.9. Máy soát vé có được đặt ở vị trí thuận lợi cho NKT
vận động không?





3. Bãi để xe trong tầng hầm hay bãi để xe nhiều tầng

3.1.

Có bố trí chỗ để xe cho NKT sử dụng không?
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KHÔNG

3.10. Độ cao của máy soát vé có phù hợp với NKT không ?





3.11. Có sử dụng các thiết bị tín hiệu hình ảnh, âm thanh tại
các điểm soát vé cảnh báo cho NKT không?





4. Khu vực xếp hàng có rào chắn

4.1.

Hàng rào có đảm bảo di động trên sàn không?





4.2.

Hàng rào có màu tương phản với sàn không?









5.1. Các không gian công cộng có nằm trên cùng một
đường tiếp cận được không?





5.2. Hành lang có các chướng ngại vật gây ảnh hưởng
đến NKT không?





Chiều rộng thông thuỷ của hành lang có đảm bảo cho

NKT sử dụng không?





5.4. Chiều rộng hành lang tại vị trí đổi hướng có đảm bảo
không nhỏ hơn 1 200 mm không?





5.5. Có bố trí tay vịn ở độ cao không quá 900 mm hai bên
hành lang không?





4.3. Chiều rộng lối đi giữa các hàng rào có đảm bảo cho
NKT tiếp cận không?
5. Hành lang

5.3.
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5.6. Điểm bắt đầu và điểm cuối hành lang không cùng độ
cao có lắp đặt lan can hoặc gờ chắn không?





5.7. Có sử dụng biển báo, biển chỉ dẫn, tín hiệu âm thanh
hay hình ảnh cảnh báo cho NKT tại các vị trí cần thiết không?





6.1. Cửa đi có bố trí ở vị trí thuận lợi và an toàn cho NKT
không?





6.2. Chiều rộng cửa đi có đảm bảo cho NKT sử dụng
không?





6.3. Bề mặt sàn phía trong và phía ngoài cửa đi có dùng
một độ cao không?





6.4. Bên trong và bên ngoài cửa có khoảng không gian
thông thuỷ có đảm bảo cho NKT vận động tiếp cận không?





6.5. Cửa đi có màu tương phản với tường hoặc vách ngăn
liền kề không?





6.6. Có sử dụng các loại cửa phù hợp cho NKT sử dụng
không?





6.7. Cửa kính có sử dụng dải màu ký hiệu tương phản trên
mặt cửa cho NKT sử dụng không ?





6.8. Nẹp kính của cửa kính không khung có màu tương
phản với kính không?





6. Cửa đi
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6.10. Đối với cửa quay có lắp đặt cửa chắn không?





6.11. Cửa chắn có màu tương phản với tường hoặc vách
ngăn liền kề không?





6.12. Cửa đóng mở tự động có đủ thời gian cho NKT đi qua
không?





6.13. Cửa đóng mở tự động có khoảng không gian cho NKT
tiếp cận không?





6.14. Cửa đi có làm ngưỡng cửa hay gờ cửa không?





6.15. Lực đóng mở cửa có phù hợp với NKT không?





6.16. Tay nắm cửa có bố trí ở độ cao phù hợp cho NKT
không?





6.17. Tay nắm cửa có liền với ổ khoá và có thuận tiện cho
NKT sử dụng không?





6.18. Có sử dụng biển báo, biển chỉ dẫn hay tín hiệu bằng
âm thanh, hình ảnh cảnh báo cho NKT không?









6.9.

Có sử dụng cửa quay tại các lối đi cho NKT không?

7. Cửa sổ
7.1. Cửa sổ có được bố trí ở vị trí an toàn và thuận tiện
cho NKT không?
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7.2. Chiều cao bậu cửa sổ có đảm bảo tầm nhìn cho NKT
không?





7.3. Cửa sổ có đảm bảo thông gió và chiếu sáng cho các
không gian bên trong công trình không?





7.4. Cửa sổ có được lắp đặt thiết bị điều khiển từ xa cho
NKT không?





























8. Các phụ kiện cửa
8.1. Tay nắm, tay kéo, ổ khoá,khoá và những chi tiết khác
trên cửa có màu tương phản với cánh cửa cho NKT sử dụng
không?
8.2. Tay nắm, tay kéo, ổ khoá, khoá và những chi tiết khác
trên cửa có được lắp đặt ở độ cao đảm bảo cho NKT sử
dụng không ?
8.3. Có sử dụng tay vịn trên cánh cửa mở hướng ra bên
ngoài không?
9. Cầu thang bộ
9.1. Cầu thang bộ có đảm bảo cho NKT tiếp cận sử dụng
không?

9.2.

Có dùng cầu thang hình vòng cung, xoắn ốc không?

9.3. Chiều rộng vế cầu thang có đảm bảo cho NKT sử
dụng không?
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9.5. Các bậc cầu thang có đảm bảo an toàn cho NKT
không?





9.6. Mặt bậc thang có đảm bảo an toàn và không trơn
trượt không?





9.7. Có lan can, tay vịn ở hai bên cầu thang kéo dài từ
chân tới đỉnh không?





9.8. Chiều cao của một vế thang có đảm bảo cho NKT sử
dụng không?





9.9. Chiều cao của một vế thang lớn hơn 1800mm có
chiếu nghỉ cho NKT không ?





9.10. Lối đi dưới gầm thang có chiều cao thấp dần và nhỏ
hơn 2000mm có bố trí thanh chắn cảnh báo cho NKT không





9.11. Gờ bậc có màu tương phản với mặt bậc không ?





9.12. Có chiếu sáng ở bề mặt cầu thang và chiếu nghỉ
không?





9.13. Có sử dụng tấm lát nổi, tấm lát cảnh báo ở điểm bắt









9.4.

Bậc cầu thang có dùng loại bậc hở không?

đầu và kết thúc câu thang không?
10. Thang máy
10.1. Có sử dụng biển báo, biển chỉ dẫn hay tín hiệu bằng
âm thanh, hình ảnh cảnh báo cho NKT tiếp cận, sử dụng
không?
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10.2. Vị trí thang máy có thuận tiện cho NKT tiếp cận, sử
dụng không?





10.3. Kích thước cửa thang máy có phù hợp cho NKT tiếp
cận không?





10.4. Thang máy có kích thước và tải trọng phù hợp cho
NKT sử dụng không?





10.5. Trong buồng thang máy có lắp đặt tay vịn cho NKT sử
dụng không?





10.6. Cửa thang máy tự đóng mở có đảm bảo thời gian cho
NKT đi qua không?





10.7. Có tín hiệu bằng âm thanh hay hình ảnh mỗi khi thang
máy đóng mở cửa hoặc thông báo tầng thang đến không?





10.8. Bảng điều khiển thang máy có được lắp đặt ở độ cao
phù hợp cho NKT sử dụng không?





10.9. Bảng điều khiển có các ký hiệu nổi hay dạng chữ nổi
Braille không?





10.10. Có khoảng không gian chờ trước cửa thang máy phù
hợp cho NKT sử dụng không?





10.11. Mức độ chiếu sáng tại bảng điều khiển thang máy,mặt
sàn,ngưỡng cửa và không gian đợi trước khi vào thang máy
có đảm bảo cho NKT sử dụng không?





10.12. Có sử dụng tấm lát nổi, tấm lát cảnh báo ở trước cửa
thang máy cho NKT tiếp cận không?
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11.1. Có sử dụng biển báo, biển chỉ dẫn hay tín hiệu bằng
âm thanh, hình ảnh cho NKT vận động tiếp cận không?





11.2. Thiế bị nâng theođộ dốc của cầu thang có ảnh hưởng
đến sự an toàn của những người sử dụng khác không?





11.3. Kích thước nền thiết bị nâng có đảm bảo cho NKT sử
dụng xe lăn không?





11.4. Có tay vịn di động đảm bảo an toàn cho NKT sử dụng
thang nâng không ?





11.5. Bảng điều khiển có đảm bảo thuận tiện cho NKT sử
dụng không?





11.6. Có sử dụng tấm lát nổi, tấm lát cảnh báo ở phía trước
thiết bị nâng cho NKT tiếp cận không ?





12.1. Có sử dụng biển báo, biển chỉ dẫn hay tín hiệu bằng
âm thanh, hình ảnh cho NKT vận động tiếp cận không?





12.2. Thang cuốn có chiều rộng và chiều cao đảm bảo cho
NKT vận động sử dụng không?





12.3. Ở mỗi bậc thang kết thúc có màu tương phản với sàn
cho NKT tiếp cận không?





12.4. Thang cuốn có lắp đặt tay vịn kéo dài ở điểm bắt đầu
và điểm kết thúc của bậc thang cho NKT sử dụng không?





11. Thiết bị nâng

12. Thang cuốn
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12.5. Tay vịn có màu tương phản với thang cuốn không?





12.6. Tốc độ thang cuốn có đảm bảo an toàn cho NKT sử
dụng không?





12.7. Khoảng không gian ở điểm bắt đầu và điểm kết thúc
thang cuốn có đảm bảo cho NKT sử dụng không?





12.8. Có sử dụng tấm lát nổi, tấm lát cảnh báo ở phía trước
thang cuốn cho NKT tiếp cận không?





13.1. Có sử dụng biển báo, biển chỉ dẫn hay tín hiệu bằng
âm thanh, hình ảnh cho NKT vận động tiếp cận không?





13.2. Thang tải băng chuyền có chiều rộng và chiều cao phù
hợp cho NKT tiếp cận không?





13.3. Ở mỗi điểm kết thúc của thang có màu tương phản
với sàn cho NKT tiếp cận không?





13.4. Thang tải băng chuyền có lắp đặt tay vịn kéo dài ở
điểm bắt đầu và điểm kết thúc của cho NKT sử dụng không ?





13.5. Tay vịn có màu tương phản với thang cho NKT tiếp
cận không?





13.6. Thang tải băng chuyền có độ dốc đảm bảo không lớn
hơn 1/12 cho NKT sử dụng không?





13. Thang tải băng chuyền
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13.7. Khoảng không gian ở điểm bắt đầu và điểm kết thúc
thang băng chuyền có đảm bảo cho NKT sử dụng không?





13.8. Tốc độ của thang băng chuyền có đảm bảo an toàn
cho NKT tiếp cận không?





13.9. Có sử dụng tấm lát nổi, tấm lát cảnh báo ở phía trước
thang băng chuyền cho NKT tiếp cận không?





14.1. Bề mặt sàn và có đảm bảo chắc chắn,an toàn và
chống trơn trượt cho NKT không?





14.2. Mặt sàn và nền có màu sắc tương phản với các
chướng ngại vật hoặc các mặt phẳng khác (tường, cửa )
không?





14.3. Mặt sàn và nền có các thay đổi về màu sắc, kết cấu
để thuận tiện cho NKT định hướng không?





14.4. Các tấm lát cảnh báo, tấm lát dẫn hướng có tương
phản và dễ nhận biết với xung quanh không?





phù hợp cho NKT không?





14.6. Kích thước lỗ thoát nước mưa, rãnh thoát nước bố trí
trên mặt sàn và nền có đảm bảo để đầu gậy của NKT không
bị lọt vào hay không?





14. Hoàn thiện sàn và nền

14.5. Mặt sàn và nền có sử dụng các loại thảm có độ dày
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15.1. Bề mặt tường và trần có đảm bảo không bị bóng và
phản chiếu không?





15.2. Bề mặt tường và trần có các thay đổi về màu sắc, kết
cấu để NKT có thể xác định chức năng của từng khu vực
không?





15.3. Bề mặt tường và vách kính có sử dụng các vạch đánh
dấu cảnh báo cho NKT không?





16.1. Có sử dụng đèn chiếu sáng làm nổi bật lối vào công
trình cho NKT dễ nhận biết không ?





16.2. Chiếu sáng bên trong và bên ngoài có được chuyển
đổi dần dần cho NKT tiếp cận không?





16.3. Chiếu sáng bên ngoài có đảm bảo ánh sáng cho bậc
thang,đường dốc và không gây bóng đổ không?





NKT sử dụng không?





17.2. Các phòng và tất cả các bề mặt có được chiếu sáng
không?





17.3. Đèn chiếu sáng có gây bóng đổ trên tường và sàn
không?





15. Hoàn thiện tường và trần

16. Chiếu sáng bên ngoài công trình

17. Chiếu sáng bên trong công trình
17.1. Có đảm bảo chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo cho
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17.4. Chiếu sáng có kết hợp với các tín hiệu khác thuận tiện
cho NKT sử dụng không?





18.1. Ổ cắm, công tắc và bộ điều khiển có đặt ở độ cao để
NKT dễ tiếp cận không?





18.2. Ổ cắm, công tắc và bộ điều khiển có bố trí nhất quán
về vị trí, trình tự và hình thức ở các vị trí dành cho NKT sử
dụng không?





19.1. Các biển báo, biển chỉ dẫn có rõ ràng, thuận tiện cho
NKT không?





19.2. Các biển báo, biển chỉ dẫn có kích thước, kiểu chữ dễ
dàng tiếp cận cho NKT không?





19.3. Có sử dụng các biển báo, biển chỉ dẫn kết hợp với mã
màu để xác định từng khu vực không?









19.5. Vị trí lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn, tín hiệu hình ảnh,
âm thanh có phù hợp cho NKT tiếp cận không?





19.6. Các biển báo,biển chỉ dẫn có sử dụng các biểu tượng,
ký hiệu theo quy ước quốc tế cho NKT không?





18. Ổ cắm, công tắc, bộ điều khiển

19. Biển báo, biển chỉ dẫn, tín hiệu hình ảnh, âm thanh

19.4. Có sử dụng ký hiệu nổi hay dạng chữ nổi Braille cho
các hệ thống điều khiển, trang thiết bị và dịch vụ cho NKT
không?
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20.1. Có hệ thống cảnh báo nguy hiểm khi xảy ra trường
hợp khẩn cấp không?





20.2. Có sử dụng các tín hiệu báo động bằng hình ảnh và
âm thanh không?





20.3. Các tín hiệu báo động bằng hình ảnh và âm thanh có
được phân bố đều ở tất cả các khu vực trong công trình
không?





21.1. Lắp đặt các thiết bị nội thất trong các không gian công
cộng có tính đến độ cao tầm với của NKT đi xe lăn không?





21.2. Khoảng cách từ mặt sàn đến trên đầu gối và dưới đầu
gối có đảm bảo cho NKT sử dụng các thiết bị nội thất không?





20. Hệ thống cảnh báo nguy hiểm

21. Các thiết bị nội thất trong công trình công cộng

22. Các thiết bị tiện ích công cộng (Bao gồm: Điện thoại công cộng, ATM, máy
bán hàng tự động, vòi nước công cộng, bảng thông tin,…)
22.1. Vị trí các thiết bị tiện ích công cộng có thuận tiện và an
toàn cho NKT không?





22.2. Có khoảng không gian trống đảm bảo cho NKT sử
dụng các thiết bị tiện ích công cộng không?





22.3. Chiều cao của các thiết bị tiện ích công cộng có đảm
bảo cho NKT sử dụng không?
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22.4. Khoảng không gian thông thuỷ phía dưới đầu gối của
các thiết bị tiện ích công cộng có thuận tiện cho NKT sử dụng
xe lăn không?





22.5. Bàn phím, bảng điều kiển của các thiết bị tiện ích công
cộng có sử dụng ký hiệu nổi hay dạng chữ nổi Braille không?





22.6. Các thiết bị tiện ích công cộng có đảm bảo thời gian
cho NKT sử dụng không?





22.7. Có sử dụng biển báo,biển chỉ dẫn, tín hiệu bằng hình
ảnh và âm thanh cảnh báo cho NKT tiếp cận không?





22.1. Có bố trí phòng vệ sinh cho NKT không?





22.2. Phòng vệ sinh có thuận tiện để NKT tiếp cận không?





22.3. Phòng vệ sinh có đảm bảo kích thước không gian cho
NKT tiếp cận sử dụng không?





22.4. Cửa đi dùng cho phòng vệ sinh có sử dụng loại cửa
phù hợp cho NKT không?





22.5. Chiều rộng cửa đi cho phòng vệ sinh có đảm bảo cho
NKT sử dụng xe lăn không?





22.6. Các loại thiết bị vệ sinh được lắp đặt có an toàn, thuận
tiện cho NKT sử dụng không?





22.7. Trên tường phòng vệ sinh có lắp đặt tay vịn cho NKT
không?





23. Phòng vệ sinh
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22.8. Tay vịn có kích thước và độ cao phù hợp cho NKT sử
dụng không?





22.9. Bề mặt sàn có đảm bảo an toàn và không trơn trượt
không?





24.1. Có bố trí phòng tắm cho NKT không?





24.2. Phòng tắm có an toàn và thuận tiện để NKT tiếp cận
không?





24.3. Phòng tắm có đảm bảo không gian cho NKT tiếp cận
sử dụng không?





24.4. Cửa đi dùng cho phòng tắm có sử dụng loại cửa mở
ra ngoài hay cửa trượt không?





24.5. Chiều rộng cửa đi cho phòng tắm có đảm bảo cho
NKT sử dụng xe lăn không?





24.6. Các loại thiết bị phòng tắm được lắp đặt có an toàn,
thuận tiện cho NKT sử dụng không ?





24.7. Trên tường phòng tắm có lắp đặt tay vịn cho NKT
không?





24.8. Tay vịn có kích thước và độ cao phù hợp cho NKT sử
dụng không?





24.9. Phòng tắm có bố trí vòi hoa sen có ghế ngồi cho NKT
không?





24. Phòng tắm
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24.10. Bồn tắm có bố trí ghế ngồi,tay vịn an toàn cho NKT
không?





24.11. Chỗ ngồi có được gắn an toàn và không bị trơn trượt
trong quá trình NKT sử dụng không?





24.12. Chiều rộng và chiều cao của mặt ghế ngồi có đảm bảo
cho NKT sử dụng không?





24.13. Bề mặt sàn có đảm bảo an toàn và không trơn trượt
không?





24.14. Các thiết bị phụ kiện phòng tắm như: móc treo quần
áo, máy sấy tóc, gương, kệ,… có lắp đặt phù hợp cho NKT
sử dụng không?





25.1. Phòng bếp có được bố trí thuận tiện cho NKT sử dụng
không?





25.2. Phòng bếp có được bố trí gần khu vực ăn uống
không?





25.3. Khoảng không gian trong phòng bếp có đảm bảo cho
NKT sử dụng không?





25.4. Khoảng cách giữa bề mặt bếp nấu và mặt sàn có đảm
bảo cho NKT sử dụng không?





25.5. Phía dưới bàn bếp có bề mặt sắc nhọn, thô ráp
không?





25. Các công trình có bố trí phòng bếp

26

Phần 2: Công trình Công cộng

VỊ TRÍ CẦN TIẾP CẬN

CÓ

KHÔNG

25.6. Chiều cao và chiều sâu của tủ trên tường có đảm bảo
cho NKT sử dụng không?





25.7. Phòng bếp có sử dụng các thiết bị điều chỉnh được độ
cao không?





25.8. Phụ kiện tủ bếp có màu tương phản với cửa tủ và
thuận tiện cho NKT sử dụng không?





26.1. Tại khu vực tiếp đón, khu vực chờ có bố trí chỗ ngồi
nghỉ cho NKT không?





26.2. Không gian khu vực tiếp đón, khu vực chờ có đảm
bảo cho NKT tiếp cận không?





26.3. Phía dưới bàn, quầy tiếp đón có không gian an toàn
cho NKT không?





26.4. Trong khu vực chờ có các loại ghế có tay vịn cho NKT
sử dụng không?





26.5. Không gian khu vực tiếp đón, khu vực chờ có đảm
bảo không gian cho NKT sử dụng xe lăn không?





26.6. Vị trí chỗ ngồi có đảm bảo tầm nhìn cho NKT sử sụng
xe lăn không?





26.7. Có sử dụng biển báo, biển chỉ dẫn, tín hiệu bằng âm
thanh hay hình ảnh để trợ giúp NKT không?





26. Khu vực tiếp đón, khu vực chờ
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27.1. Các không gian chức năng có khoảng không gian cho
NKT sử dụng xe lăn di chuyển không?





27.2. Tại công trình nhà nghỉ, khách sạn,… có bố trí các khu
vực và phòng dành cho NKT ở tầng dưới và gần lối ra vào
cho NKT không?





27.3. Tại các công trình văn phòng, dịch vụ,… có bố trí chỗ
làm việc ở tầng dưới và gần lối ra vào cho NKT không?





27.4. Khi bố trí giường trong phòng khách sạn có khoảng
không gian để NKT sử dụng xe lăn di chuyển không?





27.5. Giường ngủ trong phòng khách sạn có chiều cao phù
hợp với NKT không?





27.6. Kích thước và chiều cao bàn làm việc có khônggian và
khoảng trống dưới đầu gối đảm bảo an toàn cho NKT sử
dụng xe lăn không?





27.7. Chiều cao cửa sổ và chiều cao lắp đặt các thiết bị
điện, đồ dùng trong các phòng có an toàn và thuận tiện trong
tầm với của NKT không?





tác động cho NKT sử dụng không ?





27.9. Trên các thiết bị, bảng điều khiển có ký hiệu nổi hay
dạng chữ nổi Braille cho NKT sử dụng không?





27.10. Có sử dụng biển báo, biển chỉ dẫn, tín hiệu bằng âm
thanh hay hình ảnh để trợ giúp NKT không?





27. Các không gian khác

27.8. Các thiết bị sử dụng hoặc điều khiển có đảm bảo lực
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Phần III: Câu hỏi dùng cho các vị trí cần tiếp cận bên trong Nhà ở

VỊ TRÍ CẦN TIẾP CẬN
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1. Lối vào công trình

1.1.

Lối vào có bậc hay không có bậc?

1.2.

Lối vào có đường dốc cho NKT vận động tiếp cận

không?
1.3.

Chiều cao bậc và chiều rộng bậc có đảm bảo an toàn

cho NKT khi tiếp cận không?
1.4.

Bậc trên cùng, trước lối vào có chiếu nghỉ cho NKT

không?
1.5.

Kích thước chiếu nghỉ trước lối vào có đảm bảo cho

NKT sử dụng không?
1.6.

Có tấm lát cảnh báo ở bậc đầu tiên và bậc cuối cùng

không?
1.7.

Có bố trí tay vịn ở hai phía của bậc thang trên lối vào

không?
1.8.

Gờ bậc có sử dụng màu sắc tương phản với mặt bậc

không ?
1.9.

Lối vào có dẫn trực tiếp đến quầy hướng dẫn và các

không gian chính của công trình không?
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1.10. Có sử dụng biển báo, biển chỉ dẫn hay tín hiệu bằng









































âm thanh, hình ảnh cảnh báo cho NKT không ?
1.11. Trên lối vào có các vật nhô ra gây cản trở cho NKT
không?
2. Đường dốc cho xe lăn
2.1.

Bề mặt đường dốc có đảm bảo an toàn và không trơn
trượt không?

2.2.

Đường dốc có độ dốc đảm bảo cho NKT sử dụng

không?
2.3.

Đường dốc có chiều rộng không nhỏ hơn 1200mm

không?
2.4.

Tại các điểm bắt đầu và kết thúc của đường dốc có

khoảng trống cho NKT sử dụng xe lăn không ?
2.5.

Các đường dốc có bố trí gờ chắn hay tay vịn đảm bảo

an toàn cho NKT khi sử dụng không?
2.6.

Các tay vịn có chắc chắn và lắp đặt ở độ cao phù hợp

với NKT không?
2.7.

Kích thước tay vịn có thuận tiện cho NKT sử dụng

không ?
2.8.

Tại các điểm bắt đầu và kết thúc của đường dốc, tay

vịn có được lắp đặt kéo dài không?
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2.9.

Tay vịn của đường dốc có màu tương phản với mặt

đường dốc không?
2.10. Có sử dụng biển báo, biển chỉ dẫn hay tín hiệu bằng
âm thanh, hình ảnh cảnh báo cho NKT không?
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3. Bãi để xe trong tầng hầm hay bãi để xe nhiều tầng

3.1.

Có bố trí chỗ để xe cho NKT sử dụng không?

3.2.

Số lượng chỗ để xe cho NKT có phù hợp với yêu cầu

không?
3.3.

Chỗ để xe cho NKT có gần đường dành cho người đi

bộ hay lối vào chính không?
3.4.

Chỗ để xe cho NKT có cùng cốt cao độ với đường ra

vào bãi để xe không?
3.5.

Chỗ để xe có đảm bảo đủ không gian cho NKT tiếp

cận sử dụng không?

3.6.

Chỗ để xe có sử dụng tấm lát cảnh báo hoặc đánh

dấu bằng các màu sắc tương phản trên đường cho NKT
không?

3.7.

Chỗ để xe có đèn tín hiệu, âm thanh hay hình ảnh

cảnh báo cho NKT tiếp cận không?
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3.8.

Bãi để xe có lắp đặt thang máy hay phương tiện giao

thông theo chiều dọc cho NKT tiếp cận tới tất cả các tầng
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không?
3.9.

Máy soát vé có được đặt ở vị trí thuận lợi cho NKT

vận động không?

3.10. Độ cao của máy soát vé có phù hợp với NKT không ?

3.11. Có sử dụng các thiết bị tín hiệu âm thanh,hình ảnh tại
các điểm soát vé cảnh báo cho NKT không?
4. Sảnh vào
4.1.

Kích thước sảnh vào có đảm bảo cho NKT sử dụng xe

lăn không?
4.2.

Bề mặt sảnh có an toàn, bằng phẳng và không trơn

trượt không ?

4.3.

Có bố trí chỗ ngồi nghỉ cho NKT không?

4.4.

Phía dưới bàn, quầy tiếp đón có không gian an toàn

cho NKT không?
4.5.

Trong khu vực chờ có các loại ghế có tay vịn cho NKT

sử dụng không?
4.6.

Có sử dụng biển báo, biển chỉ dẫn hay tín hiệu bằng

âm thanh, hình ảnh cảnh báo cho NKT không?
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4.7.

Có sử dụng biển báo, biển chỉ dẫn, tín hiệu bằng âm

thanh hay hình ảnh để trợ giúp NKT không?
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5. Hành lang
5.1.

Các không gian công cộng có nằm trên cùng một

đường tiếp cận được không?
5.2.

Hành lang có các chướng ngại vật gây ảnh hưởng

đến NKT không?
5.3.

Chiều rộng thông thuỷ của hành lang có đảm bảo cho

NKT sử dụng không?
5.4.

Chiều rộng hành lang tại vị trí đổi hướng có đảm bảo

không nhỏ hơn 1200mm không?
5.5.

Có bố trí tay vịn ở độ cao không quá 900mm hai bên

hành lang không?
5.6.

Điểm bắt đầu và điểm cuối hành lang không cùng độ

cao có lắp đặt lan can hoặc gờ chắn không?
5.7.

Có sử dụng biển báo, biển chỉ dẫn, tín hiệu âm thanh

hay hình ảnh cảnh báo cho NKT tại các vị trí cần thiết không?
6. Cửa đi
6.1.

Cửa đi có bố trí ở vị trí thuận lợi và an toàn cho NKT

không?
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6.2.

Chiều rộng cửa đi có đảm bảo cho NKT sử dụng

không?
6.3.

Bề mặt sàn phía trong và phía ngoài cửa đi có dùng

một độ cao không?
6.4.

Bên trong và bên ngoài cửa có khoảng không gian

thông thuỷ có đảm bảo cho NKT vận động tiếp cận không?
6.5.

Cửa đi có màu tương phản với tường hoặc vách ngăn

liền kề không?
6.6.

Có sử dụng các loại cửa phù hợp cho NKT sử dụng

không?
6.7.

Cửa kính có sử dụng dải màu ký hiệu tương phản trên

mặt cửa cho NKT sử dụng không ?
6.8.

Nẹp kính của cửa kính không khung có màu tương

phản với kính không?

6.9.

Có sử dụng cửa quay tại các lối đi cho NKT không?

6.10. Đối với cửa quay có lắp đặt cửa chắn không?

6.11. Cửa chắn có màu tương phản với tường hoặc vách
ngăn liền kề không?
6.12. Cửa đóng mở tự động có đủ thời gian cho NKT đi qua
không?
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6.13. Cửa đóng mở tự động có khoảng không gian cho NKT





6.14. Cửa đi có làm ngưỡng cửa hay gờ cửa không?





6.15. Lực đóng mở cửa có phù hợp với NKT không?





















Chiều cao bậu cửa sổ có đảm bảo tầm nhìn cho NKT





Cửa sổ có đảm bảo thông gió và chiếu sáng cho các









tiếp cận không?

6.16. Tay nắm cửa có bố trí ở độ cao phù hợp cho NKT
không?
6.17. Tay nắm cửa có liền với ổ khoá và có thuận tiện cho
NKT sử dụng không?

6.18. Có sử dụng biển báo, biển chỉ dẫn hay tín hiệu bằng
âm thanh, hình ảnh cảnh báo cho NKT không?
7. Cửa sổ
7.1.

Cửa sổ có được bố trí ở vị trí an toàn và thuận tiện

cho NKT không?
7.2.
không
7.3.

không gian bên trong công trình không?
7.4.

Cửa sổ có được lắp đặt thiết bị điều khiển từ xa cho

NKT không?
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8. Các phụ kiện cửa
8.1.

Tay nắm, tay kéo, ổ khoá, khoá và những chi tiếtkhác

trên cửa có màu tương phản với cánh cửa cho NKT sử dụng
không?
8.2.

Tay nắm, tay kéo, ổ khoá, khoá và những chi tiết khác

trên cửa có được lắp đặt ở độ cao đảm bảo cho NKT sử
dụng không ?
8.3.

Có sử dụng tay vịn trên cánh cửa mở hướng ra bên

ngoài không?
9. Cầu thang bộ
9.1.

Cầu thang bộ có đảm bảo cho NKT tiếp cận sử dụng

không?

9.2.

Có dùng cầu thang hình vòng cung, xoắn ốc không?

9.3.

Chiều rộng vế cầu thang có đảm bảo cho NKT sử

dụng không?

9.4.

Bậc cầu thang có dùng loại bậc hở không?

9.5.

Các bậc cầu thang có đảm bảo an toàn cho NKT

không?
9.6.

Mặt bậc thang có đảm bảo an toàn và không trơn

trượt không?
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9.7.

Có lan can, tay vịn ở hai bên cầu thang kéo dài từ

chân tới đỉnh không?
9.8.

Chiều cao của một vế thang có đảm bảo cho NKT sử

dụng không?
9.9.

Chiều cao của một vế thang lớn hơn 1800mm có

chiếu nghỉ cho NKT không ?
9.10. Lối đi dưới gầm thang có chiều cao thấp dần và nhỏ
hơn 2000mm có bố trí thanh chắn cảnh báo cho NKT không?

9.11. Gờ bậc có màu tương phản với mặt bậc không ?

9.12. Có chiếu sáng ở bề mặt cầu thang và chiếu nghỉ
không?
9.13. Có sử dụng tấm lát nổi, tấm lát cảnh báo ở điểm bắt
đầu và kết thúc cầu thang không?
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10. Thang máy
10.1. Có sử dụng biển báo, biển chỉ dẫn hay tín hiệu bằng
âm thanh, hình ảnh cảnh báo cho NKT tiếp cận, sử dụng
không?
10.2. Vị trí thang máy có thuận tiện cho NKT tiếp cận, sử
dụng không?
10.3. Kích thước cửa thang máy có phù hợp cho NKT tiếp
cận không?
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10.4. Thang máy có kích thước và tải trọng phù hợp cho









































NKT sử dụng không ?
10.5. Trong buồng thang máy có lắp đặt tay vịn cho NKT sử
dụng không?
10.6. Cửa thang máy tự đóng mở có đảm bảo thời gian cho
NKT đi qua không?
10.7. Có tín hiệu bằng âm thanh hay hình ảnh mỗi khi thang
máy đóng mở cửa hoặc thông báo tầng thang đến không?
10.8. Bảng điều khiển thang máy có được lắp đặt ở độ cao
phù hợp cho NKT sử dụng không?

10.9. Bảng điều khiển có các ký hiệu nổi hay dạng chữ nổi
Braille không?
10.10. Có khoảng không gian chờ trước cửa thang máy phù
hợp cho NKT sử dụng không?
10.11. Mức độ chiếu sáng tại bảng điều khiển thang máy,mặt
sàn,ngưỡng cửa và không gian đợi trước khi vào thang máy
có đảm bảo cho NKT sử dụng không?
10.12. Có sử dụng tấm lát nổi, tấm lát cảnh báo ở trước cửa
thang máy cho NKT tiếp cận không?
11. Thiết bị nâng
11.1. Có sử dụng biển báo, biển chỉ dẫn hay tín hiệu bằng
âm thanh, hình ảnh cho NKT vận động tiếp cận không?
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11.2. Thiế bị nâng theođộ dốc của cầu thang có ảnh hưởng









































đến sự an toàn của những người sử dụng khác không?
11.3. Kích thước nền thiết bị nâng có đảm bảo cho NKT sử
dụng xe lăn không?
11.4. Có tay vịn di động đảm bảo an toàn cho NKT sử dụng
thang nâng không ?
11.5. Bảng điều khiển có đảm bảo thuận tiện cho NKT sử
dụng không?
11.6. Có sử dụng tấm lát nổi, tấm lát cảnh báo ở phía trước
thiết bị nâng cho NKT tiếp cận không ?
12. Thang cuốn
12.1. Có sử dụng biển báo, biển chỉ dẫn hay tín hiệu bằng
âm thanh, hình ảnh cho NKT vận động tiếp cận không?
12.2. Thang cuốn có chiều rộng và chiều cao đảm bảo cho
NKT vận động sử dụng không?
12.3. Ở mỗi bậc thang kết thúc có màu tương phản với sàn
cho NKT tiếp cận không?
12.4. Thang cuốn có lắp đặt tay vịn kéo dài ở điểm bắt đầu
và điểm kết thúc của bậc thang cho NKT sử dụng không?

12.5. Tay vịn có màu tương phản với thang cuốn không?
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12.6. Tốc độ thang cuốn có đảm bảo an toàn cho NKT sử









































dụng không?
12.7. Khoảng không gian ở điểm bắt đầu và điểm kết thúc
thang cuốn có đảm bảo cho NKT sử dụng không?
12.8. Có sử dụng tấm lát nổi, tấm lát cảnh báo ở phía trước
thang cuốn cho NKT tiếp cận không ?
13. Thang tải băng chuyền
13.1. Có sử dụng biển báo, biển chỉ dẫn hay tín hiệu bằng
âm thanh, hình ảnh cho NKT vận động tiếp cận không?
13.2. Thang tải băng chuyền có chiều rộng và chiều cao phù
hợp cho NKT tiếp cận không?
13.3. Ở mỗi điểm kết thúc của thang có màu tương phản
với sàn cho NKT tiếp cận không?
13.4. Thang tải băng chuyền có lắp đặt tay vịn kéo dài ở
điểm bắt đầu và điểm kết thúc của cho NKT sử dụng không ?
13.5. Tay vịn có màu tương phản với thang cho NKT tiếp
cận không?
13.6. Thang tải băng chuyền có độ dốc đảm bảo không lớn
hơn 1/12 cho NKT sử dụng không?
13.7. Khoảng không gian ở điểm bắt đầu và điểm kết thúc
thang băng chuyền có đảm bảo cho NKT sử dụng không?
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13.8. Tốc độ của thang băng chuyền có đảm bảo an toàn





































cho NKT tiếp cận không?
13.9. Có sử dụng tấm lát nổi, tấm lát cảnh báo ở phía trước
thang băng chuyền cho NKT tiếp cận không?
14. Hoàn thiện sàn và nền
14.1. Bề mặt sàn và có đảm bảo chắc chắn,an toàn và
chống trơn trượt cho NKT không?
14.2. Mặt sàn và nền có màu sắc tương phản với các
chướng ngại vật hoặc các mặt phẳng khác (tường, cửa )
không?
14.3. Mặt sàn và nền có các thay đổi về màu sắc, kết cấu
để thuận tiện cho NKT định hướng không?
14.4. Các tấm lát cảnh báo, tấm lát dẫn hướng có tương
phản và dễ nhận biết với xung quanh không?
14.5. Mặt sàn và nền có sử dụng các loại thảm có độ dày
phù hợp cho NKT không?
14.6. Kích thước lỗ thoát nước mưa, rãnh thoát nước bố trí
trên mặt sàn và nền có đảm bảo để đầu gậy của NKT không
bị lọt vào hay không?
15. Hoàn thiện tường và trần
15.1. Bề mặt tường và trần có đảm bảo không bị bóng và
phản chiếu không?
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không?
15.3. Bề mặt tường và vách kính có sử dụng các vạch đánh
dấu cảnh báo cho NKT không?
16. Chiếu sáng bên ngoài công trình
16.1. Có sử dụng đèn chiếu sáng làm nổi bật lối vào công
trình cho NKT dễ nhận biết không ?
16.2. Chiếu sáng bên trong và bên ngoài có được chuyển
đổi dần dần cho NKT tiếp cận không?
16.3. Chiếu sáng bên ngoài có đảm bảo ánh sáng cho bậc
thang,đường dốc và không gây bóng đổ không?
17. Chiếu sáng bên trong công trình
17.1. Có đảm bảo chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo cho
NKT sử dụng không?
17.2. Các phòng và tất cả các bề mặt có được chiếu sáng
không?
17.3. Đèn chiếu sáng có gây bóng đổ trên tường và sàn
không?
17.4. Chiếu sáng có kết hợp với các tín hiệu khác thuận tiện
cho NKT sử dụng không?
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18. Các thiết bị, đồ dùng nội thất trong Nhà ở (Tủ, bàn,…,Ổ cắm, công tắc, bộ
điều khiển…)
18.1. Ổ cắm, công tắc và bộ điều khiển có đặt ở vị trí cho
NKT dễ tiếp cận không?
18.2. Ổ cắm, công tắc và bộ điều khiển có bố trí nhất quán
về vị trí, trình tự và hình thức ở các vị trí dành cho NKT sử

































dụng không?
18.3. Lắp đặt các thiết bị nội thất trong các không gian sử
dụng có tính đến độ cao tầm với của NKT đi xe lăn không?
18.4. Khoảng cách từ mặt sàn đến trên đầu gối và dưới đầu
gối có đảm bảo cho NKT sử dụng các thiết bị nội thất không?
19. Biển báo, biển chỉ dẫn, tín hiệu hình ảnh, âm thanh
19.1. Các biển báo, biển chỉ dẫn có rõ ràng, thuận tiện cho
NKT không?
19.2. Các biển báo.biển chỉ dẫn có kích thước , kiểu chữ dễ
dàng tiếp cận cho NKT không?
19.3. Có sử dụng các biển báo, biển chỉ dẫn kết hợp với mã
màu để xác định từng khu vực không?
19.4. Có sử dụng ký hiệu nổi hay dạng chữ nổi Braille cho
các hệ thống điều khiển, trang thiết bị và dịch vụ cho NKT
không?
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19.5. Vị trí lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn, tín hiệu hình ảnh,





















âm thanh có phù hợp cho NKT tiếp cận không?
19.6. Các biển báo,biển chỉ dẫn có sử dụng các biểu
tượng,ký hiệu theo quy ước quốc tế cho NKT không?
20. Hệ thống cảnh báo nguy hiểm
20.1. Có hệ thống cảnh báo nguy hiểm khi xảy ra trường
hợp khẩn cấp không?
20.2. Có sử dụng các tín hiệu báo động bằng hình ảnh và
âm thanh không?
20.3. Các tín hiệu báo động bằng hình ảnh và âm thanh có
được phân bố đều ở tất cả các khu vực trong công trình
không?

21. Các thiết bị tiện ích công cộng (Bao gồm: Điện thoại công cộng, ATM, máy
bán hàng tự động, vòi nước công cộng, bảng thông tin,…)
21.1. Vị trí các thiết bị tiện ích công cộng có thuận tiện và an
toàn cho NKT không?
21.2. Có khoảng không gian trống đảm bảo cho NKT sử
dụng các thiết bị tiện ích công cộng không?
21.3. Chiều cao của các thiết bị tiện ích công cộng có đảm
bảo cho NKT sử dụng không?
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22.1. Có bố trí phòng vệ sinh cho NKT không?





22.2. Phòng vệ sinh có thuận tiện để NKT tiếp cận không?





















21.4. Khoảng không gian thông thuỷ phía dưới đầu gối của
các thiết bị tiện ích công cộng có thuận tiện cho NKT sử dụng
xe lăn không?
21.5. Bàn phím, bảng điều kiển của các thiết bị tiện ích công
cộng có sử dụng ký hiệu nổi hay dạng chữ nổi Braille không?
21.6. Cácthiết bị tiện ích công cộng có đảm bảo thời gian
cho NKT sử dụng không?
21.7. Có sử dụng biển báo,biển chỉ dẫn, tín hiệu bằng hình
ảnh và âm thanh cảnh báo cho NKT tiếp cận không?
22. Phòng vệ sinh

22.3. Phòng vệ sinh có đảm bảo kích thước không gian cho
NKT tiếp cận sử dụng không?
22.4. Cửa đi dùng cho phòng vệ sinh có sử dụng loại cửa
mở ra ngoài hay cửa trượt không?
22.5. Chiều rộng cửa đi cho phòng vệ sinh có đảm bảo cho
NKT sử dụng xe lăn không?
22.6. Các loại thiết bị vệ sinh được lắp đặt có an toàn, thuận
tiện cho NKT sử dụng không?
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22.7. Trên tườngphòng vệ sịnh có lắp đặt tay vịn cho NKT









































không?
22.8. Tay vịn có kích thước và độ cao phù hợp cho NKT sử
dụng không?
22.9. Bề mặt sàn có đảm bảo an toàn và không trơn trượt
không?
23. Phòng tắm

23.1. Có bố trí phòng tắm cho NKT không?

23.2. Phòng tắm có an toàn và thuận tiện để NKT tiếp cận
không?
23.3. Phòng tắm có đảm bảo không gian cho NKT tiếp cận
sử dụng không?
23.4. Cửa đi dùng cho phòng tắm có sử dụng loại cửa mở
ra ngoài hay cửa trượt không?
23.5. Chiều rộng cửa đi cho phòng tắm có đảm bảo cho
NKT sử dụng xe lăn không?
23.6. Các loại thiết bị phòng tắm được lắp đặt có an toàn,
thuận tiện cho NKT sử dụng không ?
23.7. Trên tường phòng tắm có lắp đặt tay vịn cho NKT
không?
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23.8. Tay vịn có kích thước và độ cao phù hợp cho NKT sử









































dụng không?
23.9. Phòng tắm có bố trí vòi hoa sen có ghế ngồi cho NKT
không?
23.10. Bồn tắm có bố trí ghế ngồi,tay vịn an toàn cho NKT
không?
23.11. Chỗ ngồi có được gắn an toàn và không bị trơn trượt
trong quá trình NKT sử dụng không?
23.12. Chiều rộng và chiều cao của mặt ghế ngồi có đảm bảo
cho NKT sử dụng không?
23.13. Bề mặt sàn có đảm bảo an toàn và không trơn trượt
không?
23.14. Các thiết bị phụ kiện phòng tắm như: móc treo quần
áo, máy sấy tóc, gương, kệ,… có lắp đặt phù hợp cho NKT
sử dụng không?
24. Phòng bếp

24.1. Có bố trí phòng bếp cho NKT không?

24.2. Phòng bếp có được bố trí thuận tiện cho NKT sử dụng
không?
24.3. Phòng bếp có được bố trí gần khu vực ăn uống
không?
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24.4. Khoảng không gian trong phòng bếp có đảm bảo cho

























NKT sử dụng không?
24.5. Khoảng cách giữa bề mặt bếp nấu và mặt sàn có đảm
bảo cho NKT sử dụng không?
24.6. Phía dưới bàn bếp có bề mặt sắc nhọn, thô ráp
không?
24.7. Chiều cao và chiều sâu của tủ trên tường có đảm bảo
cho NKT sử dụng không?
24.8. Phòng bếp có sử dụng các thiết bị điều chỉnh được độ
cao không?
24.9. Phụ kiện tủ bếp có màu tương phản với cửa tủ và
thuận tiện cho NKT sử dụng không?

25. Các không gian khác (Phòng ngủ, phòng ăn, phòng làm việc, kho,…)
25.1. Các không gian chức năng có khoảng không gian cho
NKT sử dụng xe lăn di chuyển không?
25.2. Chiều cao cửa sổ và chiều cao lắp đặt các thiết bị
điện, đồ dùng trong các phòng có an toàn và thuận tiện trong

















tầm với của NKT không?
25.3. Các thiết bị sử dụng hoặc điều khiển có đảm bảo lực
tác động cho NKT sử dụng không ?
25.4. Trên các thiết bị, bảng điều khiển có ký hiệu nổi hay
dạng chữ nổi Braille cho NKT sử dụng không?
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