
Prim Răspuns  
în 

Sprijinul Comunității 

Serviciul de Ajutor Maltez în România, sucursala Baia Mare, va implementa proiectul 
„Prim răspuns în sprijinul comunităţii”.  

Scopul proiectului este de a veni în sprijinul comunităţii prin asigurarea primului ajutor 
de urgenţă, acţiune vitală în primele minute până la sosirea echipajelor specializate. Proiectul 
se va derula în judeţul Maramureş, în comunităţi aflate la distanţă apreciabilă de staţiile de 
ambulanţă ale SAJ sau ale SMURD.  

Vom forma echipe de prim ajutor, alcătuite din voluntari instruiţi corespunzător, care 
să acorde primul ajutor în cel mai scurt timp posibil, in urma alertarii prin Serviciul Unic de 
Urgenta (112). Rolul voluntarilor este de a acorda asistență în cazul urgenţelor medicale, de 
a stabiliza victima, de a acorda îngrijirile corespunzătoare precum şi suport moral şi psihologic. 

Dar cel mai important rol al acestor voluntari este de a asigura “Lanţul Supravieţuirii” 
în cazul victimelor aflate în stop cardio-respirator, până la sosirea echipajelor specializate.  

O secundă în plus. Sau în minus. Echipajele de Prim Răspuns ale Voluntarilor Maltezi 
vor fi pregătite să intervină rapid şi eficient pentru a oferi o şansă la viaţă victimelor aflate în 
situaţii critice. 

Încurajăm membri ai comunității locale să se alăture proiectului „Prim răspuns în 
sprijinul comunităţii”. Instruirea echipelor va fi făcută în cadrul cursurilor de prim ajutor 
organizate și susținute de catre Serviciul de Ajutor Maltez în România, sucursala Baia Mare, 
cu implicarea specialiştilor din cadrul SMURD Maramureş.  

În urma absolvirii cursului, participanţii vor efectua activități specifice intervenţiei în 
situaţii de urgenţă, cum sunt: recunoaşterea situaţiei de urgenţă; siguranţa salvatorului; 
siguranţa colectivităţii; prima evaluare a victimei; importanţa menţinerii legăturii continue cu 
serviciile mobile de urgenţă în înaintarea cărora sunt trimişi; aplicarea măsurilor 
standardizate şi a protocoalelor de prim ajutor; aplicarea suportului vital de bază; 
supravegherea victimei(lor) până la sosirea serviciilor mobile de urgenţă. 

Împreună suntem mai puternici! 

Pentru detalii suplimentare și înscrieri, vă rugăm să vă adresați Primăriei COPALNIC-MĂNĂȘTUR!


