
 SPECJAL-TRANS  
ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ 
Profesjonalizm w działaniu i specjalistyczny sprzęt – to wyróżnia nas z pośród innych firm. 

SPECJAL-TRANS W KILKU SŁOWACH 

Firma Specjal-Trans działa na rynku branży medycznej już od 2001 

roku co świadczy o naszym dużym doświadczeniu. Dzięki nieustannemu 

doskonalenie i rozwijaniu się stanowimy silną markę w Polsce i nie tylko. 

Nasze usługi świadczymy na terenie Polski i Europy dla osób prywatnych, 

ośrodków zdrowia i firm. 

DOŚWIADCZENIE, PROFESJONALIZM, NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SPRZĘT 

NASZE SPECJALISTYCZNE USŁUGI 

Zabezpieczenie medyczne imprez, pikników, eventów 

Zespół naszych ratowników, ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy 

wraz ze specjalistycznie wyposażonymi ambulansami może kompleksowo 

zadbać o bezpieczeństwo uczestników na Państwa evencie. W zależności od 

charakteru imprezy dopasujemy odpowiedni zespół medyczny i potrzebne 

wyposażenie. Pomożemy również zorganizować dodatkowo patrole piesze lub 

punkt medyczny.  

Specjalnie dla Państwa możemy przygotować realistyczne pokazy ratownictwa 

medycznego, szkolenia z pierwszej pomocy –wszystko to, co uatrakcyjni event 

i zwiększy bezpieczeństwo uczestników. 

“Nasze usługi to nie tylko praca, to prawdziwa 

pasja!“ – Jerzy Mazurek 

Zabezpieczenie medyczne imprez masowych  

Imprezy masowe zawsze zabezpieczamy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej a także 

miejscowego dysponenta zespołów ratownictwa medycznego. Wszystkie 

niezbędne informacje zostaną przenalizowane przez specjalnie przeszkolone 

osoby w naszym zespole tak, aby zabezpieczenie odbyło się bez najmniejszych 

problemów. 

WSPÓŁPRACA  

Nasze usługi cieszą się dużym zaufaniem i uznaniem wśród firm w Polsce i nie 

tylko. Współpracujemy m.in z: Medica Polska, Mondial Assistance, PZU S.A., 

CentrumDializa, Fresenius Polska, MEA Group. 

PROPONOWANE USŁUGI 

Wszystkie nasze usługi skrojone są 

na miarę potrzeb klienta. Każde 

zgłoszenie analizowane jest przez 

konsultantów, którzy dopasowują 

do potrzeb usługi m.in. załogę, 

potrzebny sprzęt medyczny a także 

ambulans. 

Duże doświadczenie w branży 

pozwala nam na wysoką 

specjalizację w następujących 

usługach: 

- zabezpieczenie medyczne imprez 

masowych, eventów, pikników, 

- szkolenia pierwsze pomocy, 

pokazy ratownictwa medycznego, 

- consulting w organizacji 

eventów, 

 

 

 

Zespół ratowników medycznych na pikniku 
organizowanym przez firmę Mea Group. 



Specjalistyczny Renault 
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Wyposażenie 

   

 

 

 

 
  

 
 

 

NASZE WYPOSAŻENIE 

Wybierając firmę, która zajmie się Państwa zabezpieczniem należy 

zwrócić szczególną uwagę na wyposażenie a nie tylko cenę. Nasza 

firma posiada ambulanse różnych typów od transportowych po 

specjalistyczne, co pozwala na idealne dopasowanie do Państwa potrzeb.  

Ambulanse wyposażone są w specjalistyczny sprzęt medyczny taki jak: 

kardiomonitory i defibrylatory LfePak 12, półautomatyczne 

defibrylatory, respiratory Drager Oxylog, ssaki ratunkowe Weinmann 

ACCUVAC Rescue, pulsoksymetry kliniczne, nosze podbierakowe i 

ortopedyczne a także leki. A wszystko to na odpowiednim miejscu i gotowe do 

działania. 

Patrole piesze orgazniowane przez nas zawsze wyposażone są w niezbędny 

sprzęt do ratownia życia ludzkiego w postacji plecaków lub toreb PSP-R1/R2 

dodatkowo uzupełnionych o sprzęt specjaalistyczny taki jak defibrylator 

półautomatyczny. Dzięki tak dobrze wyposażonym zespołom patroli pieszych 

jesteśmy w stanie udzielnić specjalistycznyj pomocy na miejscu zdarzenia 

zanim nasz ambulans dojedzie na miejsce.  

Do zabezpieczeń nie wykorzystujemy wolontariuszy czy 

niewykwalifikowanych ratowników. Zapewniamy Państwu pełne 

bezpieczeństwo. 

 

 

 

Zespół ratowników medycznych przygotuje pokaz na 
evencie plenerowym. 

Zapraszamy do kontaktu 

Specjal-Trans S.C. 

Janików, Stefana Batorego 8a 

55-200 Oława 

+48 600 939 735 – Jerzy Mazurek 

+48 604 597 853 – Mateusz Mazurek 

biuro@specjal-trans.pl 

www.specjal-trans.pl 

www.transport-medyczny.info 

http://www.specjal-trans.pl/
http://www.transport-medyczny.info/

