
   

 

Jazyk: �eština 

Nyní budete dopraven/a k místnímu léka�i. Tento léka� rozhodne, jak 
budete dále ošet�en/a. O dalším postupu Vás bude informovat.  

 

Nyní budete dopraven/a p�ímo do nejbližší nemocnice. Tam budete 
p�esn� vyšet�en/a a bude stanoven další postup.  

Podle druhu Vašeho zran�ní je nutno použít záchraná�ský vrtulník. 
Budete ošet�en/a na míst� léka�em záchraná�ského vrtulníku a 
následn� p�epraven/a letecky do nejbližší nemocnice.  

 

Vaše zran�ní musí být ošet�eno léka�em. Pro transport k léka�i je 
t�eba záchranná služba. Pokud však chcete vyhledat léka�e sám/sama, 
musíte podepsat prohlášení (revers).   

 

Vaše zran�ní musí být ošet�eno léka�em. Jestliže však žádné další 
ošet�ení nechcete, musíte podepsat prohlášení (revers). 

 

Pokud pé�i nebo odvoz záchrannou službou sjezdovky odmítnete, musíte 
podepsat prohlášení (revers).  

 

Potřebujeme ještě osobní údaje pro svůj protokol o nasazení. Prosím zapište 
potřebné údaje do protokolu, který Vám předáme.  

 

Náklady za nasazení 
 
Náklady za nasazení záchranné služby sjezdovky �iní Euro: 
 
Prosím, zapla�te �ástku nyní p�ímo nám. M�žete platit hotov� nebo kreditní 
kartou, p�íp. EC-kartou. Obdržíte potvrzení o zaplacení, které m�žete p�edat 
své pojiš�ovn�, abyste �ástku dostal/a refundovanou. Pokud nechcete platit na 
míst�, bude Vám zaslána na Vaši adresu faktura. 
 

 

 
Jazyk: �eština 

Zran�ný/á bude nyní dopraven/a záchrannou službou k místnímu léka�i. 
Tento léka� rozhodne, jak bude zran�ný/á dále ošet�en/a. O dalším 
postupu Vás bude informovat. 

 

Zran�ný/á bude záchrannou službou dopraven p�ímo do nejbližší 
nemocnice. Tam bude zran�ný/á p�esn� vyšet�en/a a bude stanoven 
další postup. 

 

Podle druhu zran�ní je nutno použít záchraná�ský vrtulník. Zran�ný/á 
bude ošet�en/a na míst� léka�em záchraná�ského vrtulníku a 
následn� bude dopraven/a letecky do nejbližší nemocnice. 

 

Zran�ní musí být ošet�eno léka�em. Pro transport k léka�i je t�eba 
záchranná služba. Pokud však zran�ný/á chce vyhledat léka�e sám/sama, 
musí on/ona nebo rodinný p�íslušník podepsat prohlášení (revers).  

 

Zran�ní musí být ošet�eno léka�em. Jestliže však zran�ný/á žádné další 
ošet�ení nechce, musí  on/ona nebo rodinný p�íslušník podepsat 
prohlášení (revers). 

 

Pokud zran�ný/á pé�i nebo odvoz záchrannou službou sjezdovky odmítne, 
musí on/ona nebo rodinný p�íslušník podepsat prohlášení (revers).  

 

Pot�ebujeme ješt� n�jaké osobní údaje o zran�né/m pro sv�j protokol 
o nasazení. Prosím zapište pot�ebné údaje do protokolu, který Vám 
p�edáme. 

 

 

Náklady za nasazení 
 
Náklady za nasazení záchranné služby sjezdovky �iní Euro: 
 
Prosím, zapla�te �ástku nyní p�ímo nám. M�žete platit hotov� nebo kreditní 
kartou, p�íp. EC-kartou. Obdržíte potvrzení o zaplacení, které m�žete p�edat 
své pojiš�ovn�, abyste �ástku dostali refundovanou. Pokud nechcete platit na 
míst�, bude Vám zaslána na Vaši adresu faktura. 

Záchrana na sjezdovkách v Tyrolsku 
Informace pro ZRANĚNÉHO 

Záchrana na sjezdovkách v Tyrolsku 
Informace pro RODINNÉ 
PŘÍSLUŠNÍKY 


