Pranešimas apie prieinamumą
Moovit tiki, kad labai svarbu padaryti, jog paslaugos būtų prieinamos kiekvienam.
Tinklalapyje buvo atlikti pritaikymai, atitinkantys Viešojo sektoriaus įstaigų
(tinklalapių ir mobiliųjų programėlių) (Nr. 2) 2018 m. Prieinamumo reglamentus,
taip pat W3C's Web Content Accessibility Guidelines 2.1, level AA (interneto
turiniu prieinamumo gairių 2.1, AA lygis.

Prieinamumo pakeitimai įtraukia:
Pakeitimai klaviatūros naudotojams:
Visos tinklalapio funkcijos gali būti naudojamos su klaviatūra, kaip paaiškinta
toliau: Tab mygtuko paspaudimas perkels jus į kitą nuorodą, o Enter
paspaudimas atidarys pasirinktą nuorodą. Shift-Tab mygtukų paspaudimas
perkels į ankstesnę nuorodą.
Paieškos laukeliuose su automatiniu užbaigimu, Tab mygtuko paspaudimas
paieškos laukelyje perkels jus į automatinio užbaigimo sąrašo viršų. Paspauskite
mygtukus į viršų/į apačią variantų pasirinkimui ir Enter, kad pasirinktumėte
pažymėta variantą.
Perėjimas į skirtingas puslapio ir tinklalapio dalis
Tai padės klaviatūros naudotojams ir žmonėms su regos sutrikimais. Kiekvieno
puslapio viršuje yra nuoroda, pavadinta „Pereiti prie pagrindinio turinio“, ir
mygtuko Enter paspaudimas ant šios nuorodos perkels jus tiesiogiai prie
puslapio pagrindinio turinio.

Pakeitimai vartotojams su regos sutrikimais
● Didelio kontrasto spalvos, kad būtų lengviau skaityti tūrinį
● Tap Ctrl/Cm and minus (-) for the opposite effect. Puslapio padidinimas ir
sumažinimas naudojant naršyklės padidinimo funkciją. Ctrl/Cmd ir pliuso
(+) paspaudimas vienu metu priartins puslapį (galite paspausti kelis kartus,
kad būtų padidintas tiek, kiek jums reikia). Ctrl/Cmd ir minuso (-)
paspaudimas atliks priešingą funkciją.
● Padidinkite šrifto dydį savo naršyklėje arba OS nustatymuose:
○ Chrome: Nustatymai => Išvaizda => Šrifto dydis
○ Firefox: Parinktys => Kalba ir išvaizda => Standartinis šriftas =>
Dydis

○ iPhone: Nustatymai => Prieinamumas => Atvaizdavimas ir teksto dydis =>
Didesnis tekstas

Blyksnių ir animacijos sustabdymas
Atvykimų realių laiku rodymui, tinklalapyje naudojama animacija. Vartotojai, kurie
norėtų išjungti blyksnius, gali pasikeisti OS nustatymus:
● Windows: Išjunkite „Rodyti animacijas“ nustatymuose => Prieinamumo
lengvinimas => Atvaizdavimas
● Macintosh ir iPhone: Pasirinkite „Sumažinti judėjimą“ Nustatymuose =>
Prieinamumas
● Android: Spustelėkite „Pašalinti animacijas“ nustatymuose =>
Prieinamumas
Pakeitimai vartotojams su ekrano skaitytuvais
Tinklalapis visiškai prieinamas ekrano skaitytuvams, kadangi jame yra:
●
●
●
●

Antraštės
Tekstinės alternatyvos atvaizdams
Atskiri skyriai navigacijai ir turiniui, galimybė juos perjungti
ARIA naudojimas siekiant padidinti ekrano skaitytuvo galimybes.

Apie prieinamumo pranešimą
Šis pranešimas buvo parašytas 2020 m. birželio 18 d., po to, kai tinklalapis buvo
išbandytas su Chrome (kompiuterių ir išmaniųjų telefonų), Firefox (kompiuterių) ir
Safari (iPhone) naršyklėmis. Tinklalapis taip pat buvo išbandytas su JAWS
ekrano skaitytuvu Windows sistemoje, naudojant Chrome. Visi nauji puslapiai
taip pat yra reguliariai testuojami.
Susisiekite su mumis dėl prieinamumo
Moovit reguliariai dirba ties tinklalapio prieinamumo tobulinimu, todėl jeigu turite
kokių nors komentarų ar klausimų, susisiekite su mumis pasinaudodami
https://moovit.com/contact-us/. Prašome pridėti nuorodą į puslapį, apie kurį
kalbate, taip pat savo kontaktinius duomenis.
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