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rzeczy, o których należy wiedzieć na temat

zwierząt wsparcia emocjonalnego
zwierząt w pomieszczeniach
mieszkalnych
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Zwierzę wsparcia emocjonalnego (ESA) to zwierzę, które lekarz prowadzący leczenie lub pracownik służby zdrowia
psychicznego stwierdził, że pomaga osobie niepełnosprawnej, poprawiając co najmniej jeden objaw jej niepełnosprawności.
Jeśli jesteś niepełnosprawny(-a) w rozumieniu ustawy antydyskryminacyjnej stanu New Jersey (LAD), a Twój lekarz
prowadzący lub specjalista ds. zdrowia psychicznego zaświadczy, że Twoje zwierzę poprawia co najmniej jeden z objawów
Twojej niepełnosprawności, Twoje zwierzę jest ESA.
ESA różni się od zwierzęcia służbowego lub przewodnika. Zwierzęta służbowe lub przewodnicy są indywidualnie szkoleni
do wykonywania określonych zadań związanych z niepełnosprawnością ich właściciela, takich jak prowadzenie osoby
niewidomej lub pomaganie osobie z padaczką w razie napadu. Zwierzęta służbowe lub przewodnicy są automatycznie
zwolnieni z obowiązku przestrzegania zasad zakazu przebywania w pomieszczeniach nie dla zwierząt. ESA nie mają takich
możliwości.
Jeżeli mieszkają Państwo w budynku, w którym obowiązuje zakaz posiadania zwierząt domowych, musisz poprosić o
odpowiednie zakwaterowanie dla swojego ESA. W ramach tej prośby usługodawca mieszkaniowy może zażądać od Ciebie
dostarczenia dokumentacji od lekarza prowadzącego lub specjalisty ds. zdrowia psychicznego poświadczającej oba te
dokumenty:

a. Że masz niepełnosprawność określoną przez LAD; oraz
b. Że twój ESA poprawia co najmniej jeden objaw twojej niepełnosprawności i jest konieczny, aby zapewnić ci równe
szanse na korzystanie i cieszenie się mieszkaniem.
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Nawet po dostarczeniu wymaganej dokumentacji, dostawca usług mieszkaniowych nie jest automatycznie zobowiązany
do odstąpienia od polityki zakazującej trzymania zwierząt w celu uwzględnienia ESA. Prawo stanu New Jersey nie wymaga,
aby dostawca usług mieszkaniowych robił wszystko, co w jego mocy, aby przystosować się do Twojej niepełnosprawności, a
jedynie, aby dostosowywał swoje zasady, politykę, praktyki lub usługi do Twojej niepełnosprawności.
Żądanie, aby podmiot świadczący usługi mieszkaniowe złagodził swoją politykę zakazującą trzymania zwierząt w celu
przyjęcia ESA byłoby rozsądne, jeśli możesz wykazać, że jesteś niepełnosprawny(-a) zgodnie z definicją zawartą w LAD
oraz że utrzymanie ESA jest konieczne, aby zapewnić Tobie równe szanse korzystania z mieszkania i korzystania z niego, a
podmiot świadczący usługi mieszkaniowe nie może wykazać, że dopuszczenie ESA stanowiłoby nadmierne obciążenie dla
jego działalności.
Aby dowiedzieć się więcej lub złożyć skargę, wejdź na stronę NJCivilRights.gov lub zadzwoń pod numer 866-405-3050
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