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Nội dung yêu cầu

Hướng dẫn thiết kế (kích thước mm)

1. Chỗ để xe và điểm chờ xe
a) Chỗ để xe
-

Vị trí chỗ để xe của người

khuyết tật vận động phải được bố
trí gần đường vào, lối vào công
trình. Đối với các bãi để xe công
cộng thì chỗ để xe của người
khuyết tật vận động phải gần với
đường dành cho người đi bộ;
-

Khoảng không gian thông thủy

cho NKT lên xuống được bố trí ở
bên cạnh hoặc phía sau xe. Hai xe
liền nhau có thể dùng chung một
đường cho xe lăn;
-

Bố trí chỗ để xe cho NKT

Chiều cao máy soát vé

Nếu chỗ để xe có nhiều cao độ

khác nhau thì vị trí để xe của
người khuyết tật vận động có cùng
cao độ với lối ra vào.

Không gian nhiều chỗ để xe liền nhau

Không gian 1 chỗ đỗ xe
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Hướng dẫn thiết kế (kích thước mm)

b) Điểm chờ xe
-

Khi có sự thay đổi cao độ phải

bố trí vệt dốc hay đường dốc và
đặt các tấm lát nổi chỉ dẫn cho
NKT;
-

Trường hợp không có sự

chênh lệch độ cao, cần phải đặt
các tấm lát nổi hoặc đánh dấu
bằng các màu sắc tương phản để
NKT đến được các phương tiện
giao thông.
Điểm chờ xe không có sự thay đổi cốt cao độ

Điểm chờ xe có sự thay đổi cốt cao độ
3

Nội dung yêu cầu
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2. Lối vào, đường dốc
-

Lối vào cho người khuyết tật

phải dẫn thẳng đến quầy lễ tân và
các không gian chính của công
trình;
-

Trường hợp có cửa trên lối

vào cho người khuyết tật thì không
được làm ngưỡng cửa và không
sử dụng cửa quay;
-

Lối vào có bậc

Tại lối vào phải lắp đặt biển

báo, có hệ thống thông báo bằng
âm thanh và tấm lát có dấu hiệu
chỉ hướng tiếp cận đến thang máy
và các dịch vụ dành cho người
khuyết tật;
-

Đường dốc cần đáp ứng yêu

cầu:
+ Độ dốc của đường dốc không
lớn hơn 1/12;
+ Chiều rộng thông thủy đường
dốc không nhỏ hơn 1200 mm.

Lối vào chỉ có đường dốc

Lối vào kết hợp đường dốc và bậc tam cấp
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3. Cửa đi, cửa sổ
-

Nên sử dụng cửa đi mở ra cả

hai phía và loại cửa đi đóng mở tự
động, cửa đẩy, cửa xoay thay cho
loại cửa mở bằng tay. Không bố trí
các loại cửa quá nặng hoặc loại
cửa quay có nhiều cánh;
-

Các tay nắm cửa phải dễ sử

dụng và liền với ổ khóa. Tay nắm
cửa phải xoay theo chiều từ trên

a) Cửa đi

xuống dưới;
-

Trên bề mặt cửa tự động phải

có biển chỉ dẫn đồng thời có bề
mặt tiếp xúc ở cả hai mặt cửa để
báo hiệu và có tín hiệu âm thanh
dành cho những người khiếm thị;

b) Tay nắm cửa

c) Cửa kính
Chi tiết cửa đi
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-

Hướng dẫn thiết kế (kích thước mm)

Cửa sổ nên bố trí để người

ngồi trên xe lăn có thể quan sát ra
bên ngoài một cách thoải mái;
-

Khoảng không gian giữa hai

lớp cửa phải đảm bảo cho người
khuyết tật sử dụng xe lăn tiếp cận.

Chi tiết cửa sổ

a) Cửa vào thẳng hàng

b) Cửa vào vuông góc

Khoảng không gian giữa hai lớp cửa
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4. Hành lang, lối đi
-

Nên bố trí tay vịn hai bên lối đi.

Góc quay ở những chỗ rẽ nên là
mặt tường vòng cung hoặc mặt
tường vuông góc;
-

Nếu ở đầu lối đi hoặc ở phía

cuối lối đi chênh lệch độ cao với
mặt sàn hoặc mặt đất thì phải có
lan can, tấm chắn hoặc giờ chắn a) Hành lang cho 1 người
và phải lắp đặt biển báo an toàn.

d) Vị trí hành lang quay đầu

b) Hành lang cho người đi bộ

c) Hành lang cho 2 người đi xe lăn

và người đi xe lăn

e) Vị trí hành lang dừng tránh

f) Vị trí hành lang rẽ

Hành lang, lối đi dành cho NKT
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5. Tay vịn
-

Tay vịn phải được bố trí liên

tục ở cả 2 bên đường dốc,lối vào
có bậc, tay vịn nên bố trí gờ an
toàn;
-

Tay vịn cần phải dễ nắm và

được liên kết chắc chắn;
-

Kích thước lắp đặt tay vịn và gờ bảo vệ

Kích thước tay vịn hành lang có bậc lên xuống

Tay vịn không được xoay

trong các mối liên kết.

Tay vịn hai bên đường dốc

Chi tiết tay vịn trong tường và ngoài tường
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6. Cầu thang bộ
-

Không dùng cầu thang hình

vòng cung, xoắn ốc;
-

Mặt bậc thang phải không trơn

trượt và không làm mũi bậc;
-

Không dùng cầu thang loại bậc

hở;
-

Tay vịn phải bố trí liên tục và

kéo dài tại điểm bắt đầu và kết
thúc của vế thang;
-

a) Mặt đứng cầu thang bộ

b) Mặt bằng cầu thang bộ

Khu vực chờ cứu hộ phải gắn

trực tiếp với cầu thang thoát nạn
và phải có biển báo, biển chỉ dẫn
và hệ thống liên lạc hai chiều bằng
cả hình ảnh và âm thanh.

c) Chi tiết bậc thang bộ

d) Khu vực chờ cứu hộ
Cầu thang bộ và khu vực chờ cứu hộ
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7. Thang máy, thang nâng
-

Cửa thang máy phải được lắp

đặt thiết bị tự đóng mở. Thời gian
đóng mở phải lớn hơn 20s;
-

Trong thang máy phải bố trí

tay vịn;
-

Biển báo hiển thị số tầng

tương ứng với vị trí thang được
bật sáng hoặc có hệ thống thông
báo bằng âm thanh bên ngoài và Kích thước thông thủy bên trong thang máy
bên trong thang máy. Cạnh cửa ra

Không gian trước cửa vào thang máy

thang máy tại mỗi tầng phải bố trí
chữ nổi Braille;
-

Đối với những công trình có lối

vào không tiếp cận được cho
người khuyết tật thì phải bố trí các
thang nâng hoặc đường dốc di
động.

Kích thước lắp đặt bảng điều khiển thang máy
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a) Mặt bằng khoang nâng thẳng đứng

b) Thang nâng thẳng đứng

c) Thang nâng theo độ dốc thang
Thang nâng
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8. Các tiện ích công cộng
-

Tại quầy bán hàng, nơi rút

tiền, trạm điện thoại công cộng,
khu vực vui chơi giải trí, dịch vụ ăn
uống và làm việc trong công trình
giáo dục cần đảm bảo người
khuyết tật tiếp cận sử dụng.

a) Bàn tiếp đón dành cho NKT

b) Tủ điều khiển, máy bán hàng tự động

c) Bảng thông tin

d) Điện thoại công cộng
Các tiện ích công cộng
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e) Máy ATM

f) Bàn ghế tại quầy dịch vụ ăn uống
Các tiện ích công cộng
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9. Khu vệ sinh
-

Có biển báo và biển chỉ dẫn ký

hiệu theo quy ước quốc tế;
-

Lắp đặt chậu rửa, chậu tiểu,

Hướng dẫn thiết kế (kích thước mm)

Chú dẫn:
A. Tay vịn dọc
B. Tay vịn ngang
C. Tay vịn dọc lên xuống

chậu xí đảm bảo kích thước cho

D. Mặt hộp chứa nước xả

người khuyết tật sử dụng;

E. Bồn cầu

-

Lắp đặt hệ thống tay vịn trong

F. Kệ túi đựng

phòng vệ sinh dành cho người

G. Nút bấm chuông báo

khuyết tật.

H. Hộp đựng giấy WC
I.

a) Mặt đứng

Dây giật báo động

J. Giấy lau tay
K. Hộp đựng xà phòng
L. Máy sấy
M. Kệ sử dụng cá nhân
N. Thanh hỗ trợ đóng mở cửa
P. Giá treo quần áo
Q. Chậu rửa

b) Mặt bằng

Kích thước lắp đặt tay vịn và thiết bị trong khu vệ sinh dành cho NKT
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Khu vệ sinh có ngăn dành riêng cho NKT

Chậu rửa

Chậu tiểu

Vòi sử dụng trong khu vệ sinh
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Chỗ ngồi trong lớp học,

10.

giảng đường, hội trường, thư
viện
-

Số chỗ ngồi dành cho người đi

xe lăn tối thiểu là 1 và không nhỏ
hơn 5 % tổng số chỗ ngồi trong
phòng họp, hội thảo;
-

Vị trí chỗ ngồi dành cho người

đi xe lăn phải ở gần lối ra vào;
-

Trong hội trường cần bố trí

hệ thống trợ thính bổ trợ cho hệ
thống âm thanh chung nhằm trợ

a) Mặt bằng

b) Mặt cắt

Vị trí chỗ ngồi cho người sử dụng xe lăn trong giảng đường, hội trường

giúp cho người khuyết tật nghe.

Chỗ ngồi trong lớp học
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Chiều cao lắp đặt bảng trong lớp học

Chiều cao bàn làm việc dành cho người khuyết tật
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a) Mặt bằng

b) Mặt đứng

Bố trí chỗ ngồi dành cho người đi xe lăn trên khán đài

Không gian trong thư viện
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11.

Hướng dẫn thiết kế (kích thước mm)

Tấm lát cảnh báo và hệ

thống biển báo
a) Các tấm lát cảnh báo
-

Có màu sắc tương phản với

xung quanh (không dùng màu đỏ);
-

Không sử dụng tấm lát cảnh

báo giới hạn trong các trường hợp
ở phía trước có vật cản.

Tấm lát cảnh báo giới hạn dừng bước

Tấm lát dẫn hướng

cảnh báo nguy hiểm

Tấm lát cảnh báo giao cắt, chuyển hướng

Thông số kỹ thuật chữ nổi Braille
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b) Hệ thống biển báo, biển
chỉ dẫn
-

Được lắp đặt ở nơi để chỉ ra vị

trí và các phương tiện trợ giúp cho
người khuyết tật có tiếp cận và sử
dụng;
-

Biểu tượng người khuyết

Đường dốc dành cho

Chỗ để xe dành cho

Điện thoại dành cho

tật tiếp cận

người khuyết tật

người khuyết tật

người khuyết tật

Điểm chờ xe taxi dành

Điểm chờ xe bus dành

Biểu tượng người

Biểu tượng người

cho người khuyết tật

cho người khuyết tật

khiếm thính

khiếm thị

Hệ thống trợ thính

Có thuyết minh

Có phụ đề

Chữ nổi Braille

Điện thoại có bàn phím

Điện thoại có điều chỉnh

Thiết bị dành cho người

Phiên dịch bằng ngôn ngữ

chữ

âm lượng nghe

khiếm thị

ký hiệu tay

Đưa ra các thông báo và chỉ

dẫn về các không gian chức năng,
các thiết bị hỗ trợ và lối thoát hiểm
cho người khuyết tật;
-

Được thiết kế theo quy ước

quốc tế;
-

Màu của biểu tượng quy ước

là màu trắng trên nền xanh nhạt;
-

Kích thước biểu tượng, biển

báo phụ thuộc vào khoảng cách
quan sát;
-

Biển báo phải có màu sắc

tương phản với bề mặt nền ở
xung quanh.

Một số biểu tượng quy ước quốc tế hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận
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Toilet dành cho người
khuyết tật

Thang máy cho người
khuyết tật

Hướng dẫn

Các thiết bị khác

Một số biểu tượng quy ước quốc tế hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận

Các ký hiệu trên biển báo, biển chỉ dẫn
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