Jak powinno wyglądać
zabezpieczenie medyczne podczas imprez
masowych?

Wszelkiego rodzaju koncerty, festiwale i zawody sportowe mają
zapewnić mieszkańcom rozrywkę. Pamiętajmy jednak, że to także
miejsca wyjątkowo niebezpieczne – w dużym skupisku ludzi w
jednym miejscu istnieje spore ryzyko omdlenia, zaburzenia pracy
serca lub niewydolności oddechowej. Często dochodzi także do
ataków paniki lub zatruć wywołanych spożyciem alkoholu.
Pamiętajmy, że organizator imprezy masowej ma obowiązek zapewnić
wszystkim uczestnikom wydarzenia pomoc medyczną. Właśnie dlatego,
gdy udajemy się na koncert, zawody lub festiwal, warto od razu
zlokalizować punkt medyczny, żeby w razie potrzeby móc go szybko
odszukać.

Impreza masowa – co to znaczy?
Wydarzenie artystyczno-rozrywkowe lub sportowe nazywane jest
imprezą masową, gdy liczba uczestników na stadionie lub terenie
otwartym wynosi nie mniej niż 1000 osób oraz, gdy w hali sportowej lub
innym budynku znajduje się minimum 300 osób. Organizator wydarzenia
ma obowiązek zapewnić wszystkim uczestnikom bezpieczeństwo,
dlatego na miejscu imprezy niezbędna jest obecność firmy medycznej,
która specjalizuje się w ratownictwie i ma doświadczenie w

zabezpieczaniu imprez masowych jak Prywatny Transport Medyczny
NONA-MED Piotra Płodzika, w województwie kujawsko-pomorskim.

Regulacje prawne
Pamiętajmy, że impreza masowa zorganizowana bez stosownego
zabezpieczenia medycznego jest wbrew polskiemu prawu. Dlatego
podmiot odpowiedzialny za wydarzenie masowe musi zwrócić się do
firmy medycznej, która ma doświadczenie w ratownictwie
i zabezpieczaniu tego typu imprez. Firma ma za zadanie zapewnić
personel medyczny oraz profesjonalny sprzęt, aby na miejscu było
możliwe udzielenie pierwszej pomocy, transport do szpitala oraz
leczenie.
Wydarzenia takie jak koncerty, festiwale, pikniki, czy zawody sportowe
mają dostarczyć uczestnikom wiele przyjemności. Jednak pamiętajmy,
że na organizatorach imprezy masowej spoczywa wielka
odpowiedzialność – zabezpieczenia życia i zdrowia publiczności.
Dlatego podejdźmy poważnie do wyboru firmy medycznej – warto
postawić na przedsiębiorstwo, które cieszy się zaufaniem i renomą, a
także wyróżnia się posiadaniem profesjonalnego sprzętu
i zaangażowaniem. Wybierzmy firmę, która oferuje stworzenie punktu
medycznego ze specjalistycznym wyposażeniem, zapewnienie pełnej
opieki medycznej przez lekarzy, pielęgniarki i specjalistów ratownictwa
medycznego, pieszy patrol pracowników udzielających pomocy, a także
transport pacjentów w stanach ciężkich do szpitali. Profesjonalna firma
medyczna jest nieoceniona podczas imprez masowych. Pamiętajmy
o tym i w trosce o dobro uczestników wydarzenia wybierzmy firmę, która
cieszy się renomą i uznaniem.

