
 

 
 

 
 

Pühendume kõigile 
juurdepääsu tagamisele 
Meie põhimõte on töötada selle nimel, et võimalikult 
lai publik, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid meie 
ettevõtte veebisaitide ja mobiilirakenduste teavet 
täielikult kasutada. 
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Meie ettevõtte veebilehed ja mobiilirakendused püüavad vastata veebisisu juurdepääsetavuse juhendi 2.1 (WCAG) A-taseme ja AA-taseme 
edukriteeriumidele ja vastavusnõuetele, mille on avaldanud veebikonsortsium (World Wide Web Consortium, W3C) ja veebi kättesaadavuse algatus (Web 
Accessibility Initiative, WAI). 

— Me levitame neid põhimõtteid ja koolitame oma töötajaid, sealhulgas neid, kes kujundavad, arendavad, hooldavad, haldavad või muul viisil vastutavad meie 
ettevõtte veebisaitide ja mobiilirakenduste sisu ja vormi eest. 

— Kontrollime regulaarselt oma ettevõtte veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust. 

— Hindame ja vaatame regulaarselt üle oma ettevõtte veebisaite ja mobiilirakendusi, et tagada puuetega inimestele juurdepääs. Nende hulka kuuluvad isikud, kes: 

— kasutavad ekraanilugejat või interaktiivset tarkvara; 

— kasutavad andmete sisestamiseks ja veebisaitidel navigeerimiseks ainult või valdavalt klaviatuuri;, 

— kasutavad punktkirjaga kirjutusseadmeid; 

— kasutavad ekraaniklaviatuure; 

— kasutavad teksti suurendamise tarkvara; 

— vajavad veebisaitide vaatamiseks kirjasuuruse ja/või värvi kohandamise võimalust; 

— vajavad videosisule juurdepääsuks helikirjeldust; 

— vajavad heli- ja pildimaterjalidele juurdepääsuks subtiitriteid. 

— Oleme määranud ettevõtte juurdepääsetavuse juhi ja juhtrühma, kellel on teadmised juurdepääsetavuse ja WCAG kohta ning kes on meie ettevõtte 
veebisaitide ja mobiilirakenduste osas saada olevad ressursid. 

— Teeme koostööd platvormiga eSSENTIAL Accessibility kui digitaalse juurdepääsetavuse partneriga, et kasutada nende juurdepääsetavust teenusena 
pakkuvat platvormi meie ettevõtte veebisaitide ja mobiilirakenduste hindamisel, parandamisel ja pideval hooldamisel. Pakume selle partnerluse kaudu 
hõlbustustehnoloogiat puuetega inimestele, sealhulgas vaegnägijatele ja liikumispuuetega inimestele. Rakendus – mille tunneb meie veebisaitidel ära 
ikooni kaudu – sisaldab selliseid vahendeid, nagu näiteks hiire ja klaviatuuri asendamine, kõnetuvastus, kõne võimaldamine, käed-vabad/kontaktivaba 
navigeerimine ja palju muud. See tehnoloogia aitab veebisaidil navigeerida ja suhelda ning on Ameerika puuetega inimeste seadusega ettenähtud abivahend 
ja kommunikatsioonitugi. 

— Püüame tagada, et kolmandatest isikutest tarnijad kontrolliksid meie ettevõtte veebisaitide ja mobiilirakenduste jaoks väljatöötatud sisu juurdepääsetavust. 

— Pange tähele, et meie ettevõtte veebisaidid ja mobiilirakendused võivad olla seotud või liidestatud kolmandate osapoolte veebisaitide ja mobiilirakendustega, 
mida me ei kontrolli ja millega me ei ole otseselt seotud. 

— Samal ajal kui töötame edasi oma ettevõtte veebisaitide ja mobiilirakenduste ligipääsetavuse tagamiseks, ootame külastajatelt ligipääsetavuse parandamise 
kohta tagasisidet. 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/

