Tuotamme tapahtumaturvallisuuspalveluita, joiden avulla turvataan elämyksellinen tapahtuma.
Asiakkaitamme ovat tapahtumanjärjestäjät sekä tapahtumaturvallisuusyritykset.

T U R VA A M M E E L Ä M Y K S I Ä

PALVELUT

ENSIAPU

JÄRJESTYKSENVALVOJAT

Sairaanhoitaja, ensihoitaja, lähihoitaja tai
pitkän ensivastekokemuksen omaava henkilö.

Laajan järjestyksenvalvonta- ja pelastustoiminnan
kokemuksen sekä ensiavun osaavat henkilöt

Kaikilla ensiavun työntekijöillämme on laaja kokemus
tapahtumaensiavusta tai ensihoidosta. Henkilöstömme
kykenee mittavaan potilaan hoitoon ja tutkimukseen.
Riskiarvion mukaan ensiavun palvelumme toimintavalmius
on verrattavissa ambulanssiin. Se tuotetaan riskiarvion ja
viranomaisvaatimusten mukaisesti.

TOIMINTARYHMÄT



Toimintaryhmän henkilöt ovat asiakaspalvelun ammattilaisia
ja työskentelevät pääosin pareittain. Toimintaryhmä partioi
tapahtumassa ja tarkkailee tapahtuman turvallisuutta sekä
puuttuu poikkeamiin. Toimintaryhmä kykenee ratkaisemaan
konfliktit vähimmän haitan periaatteella.

Pelastustoiminta soveltuu yleisötapahtumiin, joissa tarvitaan alueen sisäistä pelastustoimintaa. Palvelu voidaan
toteuttaa sammutusautolla tai kevyemmällä kalustolla
(mönkijä). Yksikön koko ja tarve määritellään viranomaisvaatimusten mukaisesti tapahtumakohtaisesti.

ENSIAPUJÄRJESTYKSENVALVOJA

LAVATURVA

Ensiapujärjestyksenvalvojat toimivat ensiavun resurssina
hätätilapotilaan tavoiteajan minimoimiseksi. Suppeimmillaan
ensiapu kykenee henkeä uhkaavien tilanteiden ensitoimiin/
hätäensiapuun sekä pienten tapaturmien hoitamiseen.
Ensiapujärjestyksenvalvojien ensisijainen tehtävä on
ensiavun antaminen ja turvallisuuden valvominen.
Ensiapujärjestyksenvalvojat on yrityksemme suosituin
palvelukonsepti.

Lavaturvan järjestyksenvalvojat työskentelevät konserttilavan välittömässä läheisyydessä. Henkilöt ovat koulutettu
erityisesti artistien koskemattomuuden turvaamiseen,
eturivin yleisön tavanomaisten ensiaputilanteiden hoitoon,
alkusammutuskaluston käyttöön sekä yleisön evakuointiin.





TURVATARKASTUS
Turvatarkastuksen järjestyksenvalvojat työskentelevät
tapahtuma-alueiden sisääntulopisteillä. He profiloivat
tapahtumavieraita, jolloin pystytään ennakoimaan
riskitilanteita sekä puuttumaan riskikäyttäytyjiin ajoissa.
ESIMIEHET
Esimiehinä toimivilla on kokemusta useista kymmenistä
yleisötapahtumista. He ovat erikoistuneet toimimaan
esimiehinä tuottamissamme palvelukonsepteissa.

TUNNEMME
IHMISEMME.

Henkilöstöömme kuuluu ammattitaitoisia sekä kouluttautuneita
turvallisuuden moniosaajia, joilla on pitkä kokemus alan tehtävistä.
Suhtaudumme toimeksiantoihin vakavasti. Laadimme ohjeistukset
henkilöstöllemme ja perehdytämme heidät, jotta heillä on mahdollisimman kattava tieto ja ymmärrys.

JARI-MATTI TOIVONEN

044 5311922

info@rescsec.fi

rescsec.fi

YMMÄRRÄMME
ASIAKASTAMME.

PELASTUSTOIMINTA
Ammatti- tai sopimuspalokuntataustaiset
tai useamman vuoden pelastustoimintakokemuksen omaava henkilö

TURVALLISUUSJOHTO,
KONSULTOINTI JA KOULUTUKSET
Kykenemme tuottamaan tapahtumaan koko turvallisuusorganisaation. Toteutamme tapahtuman pelastus- ja
ensiapusuunnitelmat, riskinarviot sekä evakuoimissuunnitelmat. Suoritamme myös räätälöityjä turvallisuuskoulutuksia yrityksille, yhteisöille sekä ammattihenkilöille.
Olemme perus- ja täydennyskouluttaneet satoja turvallisuusalan ammattilaisia ja kymmenien eri yritysten työntekijöitä.
Olemme laatineet kymmeniä pelastus- ja turvallisuussuunnitelmia sekä antaneet turvallisuuskonsultointia
useisiin yrityksiin ja tapahtumiin.

Ymmärrämme asiakkaan arvot ja tapahtuman tavoitteet.
Toimimme näiden mukaisesti. Huolehdimme tapahtumavieraista ja autamme luomaan onnistuneita sekä
ikimuistoisia tapahtumia. Panostamme asiakkuuteen.
Tämän ansiosta asiakassuhteemme ovat vakiintuneita.
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