OBJAŚNIENIA ZNAKÓW
Granica Nordstadt / Granica miasta strefy wewnętrznej (Innenstadt) / Granica strefy Ohligs

Drogi dla pieszych
Bez barierowe (ewentualnie z ograniczeniami)
(szersze niż 150 cm / utwardzone i równe nawierzchnie)

Częściowo bez barierowe

(szerokość od 120 do 150 cm / nierówne bądź nieutwardzone nawierzchnie)

nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych i starszych

(wężej niż 120 cm /nie gładka lub nie twarda nawierzchnia)

brak chodnika
tunel
Strefa ruchu dla pieszych bez barierowa
Strefa ruchu dla pieszych częściowo bez barierowa
Wzniesienie między 6 – 10 %
silne osoby poruszające się samodzielnie
Wzniesienie wyższe niż 10%
ewentualnie silne miejscowe wzniesienie

(potrzebna pomoc silnej osoby bądź konieczny napęd elektryczny)

schody / Szerokie schody
Barierki przystosowane dla osób
niepełnosprawnych i starszych
Barierki nieodpowiednie dla osób
poruszających się na wózku
Wąskie miejsce o szerokości 90 cm – 150 cm*
Wąskie miejsce; węższe niż 90 cm*
*Przedstawione zostały tylko największe zwężenia,
na miejscu mogą znajdować się jeszcze inne.

Przejścia uliczne w ruchu drogowym
Przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną
Przejścia dla pieszych ze światłami

(z sygnałem dzwiękowym, z płytą wibracyjną oraz ze strzałką)

Wysepka uliczna

(z obniżeniem krawężnika 3 cm)

Przejście dla pieszych bez barierowe / z sygnalizacją świetlną

(z różnymi wysokościami krawężników, 0 cm / 6 cm obniżenie)

Przejście dla pieszych bez barierowe / z sygnalizacją świetlną

(obniżenie krawężnika 3 cm)

Przejście częściowo bez barierowe / z sygnalizacją świetlną
(obniżenie krawężnika > 3 cm kostka brukowa)

Przejście dla pieszych bez barierowe / częściowo bez barierowe / bez sygnalizacji świetlnej
Przejście dla pieszych na dłuższym odcinku bez barierowe / częściowo bez barierowe
(obniżenie krawężnika < 3 cm / obniżenie krawężnika > 3 cm)

Parkingi dla niepełnosprawnych
(dla samochódow osobowych)
(z liczbą miejsc)
2

Szerokie na co najmniej 350 cm i
o długości 500 cm

2

Szerokie między 230 cm a 350 cm

2

Szerokość poniżej 230 cm

Inne instytucje
Winda
WC
Rampa
Miejsca siedzące

Miejsca dostępu i wejścia

(tylko w budynkach publicznych, cmentarzach)
szersze niż 150 cm
węższe niż 150 cm
Węższe niż 90 cm lub stopnie

Zdrowie /
Dostęp do instytucji
Dostęp do praktyk lekarskich jest przedstawiony tylko do miejsca wejścia w obrębie
ulicy.
Drzwi do budynku przystosowane dla osób
niepełnosprawnych i starszych
(drzwi szersze niż 150 cm)

Drzwi do budynku dostępne w
ograniczonym stopniu

(szerokość drzwi między 90 cm a 150 cm)

Wejście do budynku niedostępne bez barierowo
(drzwi węższe niż 90 cm lub stopnie)

Apteki

Solingen-Nordstadt
Lekarze

Zawody medyczne nielekarskie
2 = Medycyna ogólna (interna)

1
2
3
4
5
6
7
8

Dentysta / Ortopedia szczękowa
Medycyna ogólna
Laryngologia
Ginekologia
Medycyna wewnętrzna

2 =Logopedia
1
2
3
4
5

Ortopedia

Fizjoterapia
Logopedia
Ergoterapia
Osoby leczące metodami
niekonwencjonalnymi
Centrum terapeutyczne

Psychiatria dziecięca i młodzieżowa
Pulmonologia

Solingen-Mitte
Lekarze

Zawody medyczne nielekarskie
2 =Osoby leczące metodami

2 = Medycyna ogólna (interna)
1
2
3
4
5
6
7

Dentysta / Ortopedia szczękowa 11 Okulista
Medycyna ogólna
12 Dermatolog
13 Chirurgia
Laryngologia
14 Radiologie
Ginekologia
Medycyna wewnętrzna
15 Urologia
16 Neurologia
Ortopedia
Psychiatria dziecięca i
17 Rehabilitacja
młodzieżowa
18 Centrum nerkowe
8 Lekarz dziecięcy
19 Centrum gabinetów
9 Pulmonologia
prywatnych
20 Kardiologia
10 Psycholog /psychoterapeuta

niekonwencjonalnymi

1
2

Fizjoterapia
Osoby leczące metodami
niekonwencjonalnymi

Solingen-Ohligs
Lekarze

Zawody medyczne nielekarskie
2 = Medycyna ogólna (interna)

1
2
3
4
5
6
7
8

Dentysta / Ortopedia szczękowa
Medycyna ogólna
Laryngologia
Ginekologia
Medycyna wewnętrzna
Ortopedia
Psycholog /psychoterapeuta
Lekarz dziecięcy

9 Psychiatra
10 Okulista
11 Dermatolog
12 Chirurgia
13 Neurologia
14 Pulmonologia
15 Kardiologia
16 Radiologia

2 =Osoby leczące metodami
niekonwencjonalnymi

1
2
3
4
5

Fizjoterapia
Logopedia
Osoby leczące metodami
niekonwencjonalnymi
Podolog
Terapia dla dysgrafików

OBJAŚNIENIA SYMBOLI
Informacja / Porady / Zaopatrzenie miejskie /
Punkty zbiorcze z możliwością pobytu

Wspólnota

Oferta w zakresie doradztwa

Miejsce spotkań

Informacja miejska / Biuro dla obywateli

Kościół ewangelicki bądź katolicki

Poczta

Meczet

Policja

F Straż pożarna

Kultura / kształcenie
Muzeum

EC EC Bankomat

Bergische Volkshochschule

Hotel

Ośrodek kształcenia rodzinnego

Żywność

Kawiarnia internetowa

Kwiaciarnia

Bibiloteka

Piekarnia / cukiernia

Szkoła muzyczna

Kiosk

Przedszkole

Imbis

Szkoła podstawowa

Fryzjer

Gimnazjum

SoKa (dom handlowy w Solingen)

Szkoła integracyjna dla uczniów o
specjalnych potrzebach

Kawiarnia
Restauracja / otwarta stołówka

Mieszkać w starszym wieku
Pomoc dzienna / Usługi w zakresie towarzyszenia
w życiu codziennym osobom potrzebujacym
Mieszkać z opieką

SO druga szkoła

Mobilność
Graf-Wilhelm-Platz Przystanek i jego nazwa
Przystanek kolejki miejskiej (S-Bahn)

Opieka nad osobami starszymi

Dworzec główny

Ambulatoryjna opieka nad osobami starszymi

Dworzec autobusowy

Transport chorych

Postój taksówek

Dowóz zamówionych posiłków

Parking

otwarta stołówka

Parking motorowy

Zdrowie

Parking z możliwością przesiadki na miejskie
środki lokomocji

Lekarz

Parking wielopoziomowy / Parking podziemny

zawód medyczny nielekarski
Apteka

T

Stacja benzynowa

Sport, Wellness

Toaleta publiczna

Defibrylator

Dojazd / Dojście

Czas wolny
Teatr i sala koncertowa
Kino
Plac zabaw
Hala łyżwiarska
Basen pływacki
Hala sportowa
Hala skatingowa / Hala skateingowa „Rollhaus“

Ulica jednokierunkowa
Droga dla pieszych

