Декларация за достъпност
Moovit счита, че е от изключително значение да се направи услугата си
достъпна за всички. Направени са адаптации на уебсайта, в съответствие с
отговорните органи в публичния сектор (Уебсайтове и Мобилни
Приложения) (Ном. 2) Регулации за Достъпност 2018, и W3C's Web Content
Accessibility Guidelines 2.1, level AA.

Корекциите за достъпност включват:
Корекции за потребители с клавиатура:
Цялата функционалност на съдържанието на уебсайта може да работи
посредством интерфейса на клавиатурата, както следва: натискането на
клавиша Tab ви премества към следващата връзка, а натискането на Enter
отваря връзката. Натискането на Shift-Tab ще ви отведе до предишната
връзка.
В полетата за търсене с автоматично допълване, натискането на Tab върху
полето за търсене ви отвежда до началото на списъка за автоматично
допълване. Натиснете клавишите нагоре/надолу, за да се придвижите
между опциите, и Enter, за да изберете опцията която желаете.
Прескачане до различни секции на страницата и уебсайта
Това е създадено, за да помогне на потребителите с клавиатура и хората
със зрителни увреждания. В горната част на всяка страница има връзка,
означена с „Преминете към основното съдържание“ и натискането на
въведете върху нея ще ви отведе директно към основното съдържание на
страницата..

Корекции за потребители с увредено зрение
● Цветове с висок контраст за подобряване на четимостта на
съдържанието
● Увеличаване и намаляване на страницата, чрез опцията за
увеличение в браузъра ви. Натискането на Ctrl/Cmd и плюс (+)
едновременно ще увеличите мащаба на страницата (направете това
няколко пъти, докато стигнете до желания размер). Натиснете
Ctrl/Cmd и минус (-) за обратния ефект.

● Увеличете размера на шрифта чрез настройките за предпочитания на
вашия браузър или ОС:
○ Chrome: Настройки => Външен Вид => размер шрифт
○ Firefox: Опции => Език и Външен Вид => Шрифт по
Подразбиране => Размер
○ iPhone: Настройки => Достъпност => Дисплей & Размер на Текста =>
По-голям Текст

Предотвратяване на проблясъци и анимация
Уебсайтът използва анимация, за да може да показва пристиганията в
реално време. Потребителите, които биха желали да деактивират
проблясъците, може да променят настройките на свояата операционна
система:
● Windows: Изключете Показването на анимации в Настройки => Лесен
достъп => Дисплей
● Macintosh and iPhones: Изберете Намаляване на движението в
Настройки => Достъпност
● Android: Натиснете Премахване на анимации в Настройки =>
Достъпност
Корекции за потребители с екранни четци
Уебсайтът е напълно достъпен за посетители с екранни четци, тъй като
включва
● Заглавия
● Описания на изображения
● Отделни секции за навигация и съдържание с възможност за лесно
преминаване между тях
● Използване на ARIA за подобряване на възможностите за екранни
четци
За декларацията за достъпност
Това изявление е написано на 18 юни 2020 г., след като уебсайтът е
тестван във браузъри Chrome (уеб и телефон), Firefox (уеб) и Safari
(iPhone). Уебсайтът също беше тестван с JAWS за екранни четци под
Windows в Chrome. Редовно се тестват и всички нови страници.
Свържете се с нас относно Достъпност

Moovit редовно работи за подобряване на достъпността на уебсайта, така
че ако имате коментари или въпроси, не се колебайте да се свържете с нас
на https://moovit.com/contact-us/. Моля, добавете връзката на страницата, за
която се свървате с нас, както и вашите данни за контакт

