Oświadczenie o dostępności
W Moovit wierzymy, że każdy musi mieć dostęp do naszych usług. Z tego
względu dokonaliśmy zmian na naszej stronie internetowej zgodnie z
następującymi wytycznymi: Public Sector Bodies (Websites and Mobile
Applications) (No. 2) Accessibility Regulations z 2018 roku oraz W3C's Web
Content Accessibility Guidelines 2.1, level AA.

Zmiany w zakresie dostępności dotyczą:
Usprawnienia dla osób korzystających z klawiatury
Wszystkie funkcje na stronie są dostępne za pośrednictwem interfejsu klawiatury
w następujący sposób: klawisz Tab przenosi do kolejnego linku, a klawisz Enter
otwiera link. Kombinacja Shift-Tab pozwala przejść do wcześniejszego linku.
W polach wyszukiwania z funkcją autouzupełnianie, kliknięcie tabulatury przenosi
na pierwszą pozycję listy auto-uzupełniania. Z kolei klawisze góra/dół pozwalają
na nawigację po liście, a Enter na wybranie konkretnego hasła.
Przechodzenie między różnymi obszarami na stronie i w samym serwisie
Ta funkcja pomoże osobom korzystającym z klawiatury oraz osobom z wadą
wzroku. Na górze każdej ze stron znajduje się wyróżniony link „Przejdź do
głównej zawartości”, a kliknięcie Enter po wcześniejszym przejściu do linku
przenosi bezpośrednio do głównej zawartości.
Usprawnienia dla osób z wadą wzroku
● Wysoki kontrast dla ułatwienia czytelności strony
● Powiększenie i oddalenie strony korzystając z tych opcji wbudowanych w
przeglądarkę. Kombinacja Ctrl/Cmd i plus (+) przybliża stronę (tyle razy, ile
potrzeba do odpowiedniego rozmiaru strony). Ctrl/Cmd i minus (-) dla
odwrotnego efektu.
● Zwiększenie rozmiaru czcionki w ustawieniach przeglądarki lub systemu
operacyjnego:
○ Chrome: Ustawienia => Wygląd => rozmiar czcionki
○ Firefox: Opcje => Język i wygląd => Standardowa czcionka =>
Rozmiar
○ iPhone: Ustawienia => Dostępność => Wygląd i rozmiar teksty =>
Większy tekst

Zapobieganie miganiu i animacji
Przyjazdy w czasie rzeczywistym wyświetlają się w witrynie w formie animacji.
Użytkownicy, którzy chcieliby wyłączyć miganie, mogą to uczynić w ustawieniach
swojego systemu operacyjnego:
● Windows: Wyłącz Pokaż animacje w Ustawienia => Ułatwienia dostępu =>
Wygląd
● Macintosh oraz iPhone: Wybierz Redukuj ruch w Preferencje systemu =>
Dostępność
● Android: Dotknij Usuń animacje w Ustawienia => Dostępność
Usprawnienia dla osób z czytnikami ekranu
Witryna jest w pełni dopasowana dla czytników ekranu, w tym
● Tytuły
● Alternatywne teksty zamiast obrazów
● Oddzielne sekcje dla nawigacji i zawartości oraz możliwość przechodzenia
między nimi
● Ułatwienie odczytywania ekranu dzięki implementacji narzędzia ARIA
Informacje o oświadczeniu o dostępności
To oświadczenie powstało 18 czerwca 2020 roku po przetestowaniu witryny na
przeglądarkach Chrome (wersja mobilna i komputerowa), Firefox (komputerowa)
oraz Safari (iPhone). Witryna również została przetestowana przez
oprogramowanie JAWS dla czytników ekranu na Windowsie w przeglądarce
Chrome. Poddajemy testom również wszystkie nowe strony.
Skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Moovit systematycznie pracuje nad dopasowaniem witryny pod kątem
dostępności, dlatego jeśli masz jakieś pytania lub komentarze, skontaktuj się z
nami za pośrednictwem strony https://moovit.com/contact-us/. Prosimy o podanie
linku do problematycznej strony oraz informacje kontaktowe.

