Tangiers International – професійна організація з добре розвиненою мережею, що спеціалізується
на наданні рішень у складних екстрених ситуаціях. У контексті стану справ в Україні Tangiers
International пропонує послугу вивезення людей, яким потрібна негайна евакуація за станом
здоров'я або через загрозу безпеці.
Евакуація через загрозу безпеці
Компанія Tangiers International налагодила добрі робочі стосунки зі своєю командою та
надійними партнерами в Україні та сусідніх країнах для реалізації необхідних рішень та
досягнення цілей. Компанія спостерігала за ситуацією в Україні упродовж останніх тижнів і
завдяки своїм контактам може оцінити ситуацію, що склалася, на підставі розвитку подій у
наступних сферах:
●
●
●
●
●

Політика
Оборона та безпека
Охорона здоров'я та безпека життєдіяльності
Медичне обслуговування
Географія: погода, ландшафт, інфраструктура

Це дозволило компанії Tangiers International бути в курсі ситуації та володіти актуальною
інформацією про розвиток подій в Україні та даному регіоні. Наші співробітники вже присутні в
Дніпрі, Харкові, Києві та інших містах на заході України.
Перебуваючи у стані повної готовності, робочі групи продовжуватимуть стежити за
непередбаченими обставинами та ситуацією, збирати локальні та термінові відомості, що
дозволять підбирати варіанти рішень в контексті розвитку подій. Компанія Tangiers здатна
поєднати зусилля з іншими командами, які готові розширити вихідну структуру команди.
У нашому розпорядженні є відповідний транспорт, спеціально відібраний для застосування в
разі підтвердження початку операції. Також на випадок необхідності було підібрано медичний
персонал та карети швидкої допомоги.
Вирішення складних випадків евакуації можна адаптувати, виходячи з конкретних
індивідуальних вимог. В принципі, основне завдання полягає в евакуації людей і пацієнтів, що
зазнали небезпеки, в безпечне місце всередині країни. Після чого можна організувати
перевезення суходолом/повітрям в сусідні або найбільш відповідні держави, причому
найчастіше рекомендується робити вибір на користь Молдови. Компанія Tangiers International
здатна ефективно вирішувати всі питання на кордоні в оперативному порядку.
Усі операції з евакуації проводяться на основі знань та досвіду за участі надійного медичного
персоналу. Повідомлення та додаткові запити щодо роботи в Україні слід надсилати за такими
реквізитами:
Електронна пошта: ukraineops@tangiersinternational.com
Телефон: Безкоштовний номер у США: 1- 800 – 890-5807
Безкоштовний номер в Україні: 0800 801 435 (тільки для дзвінків з України)
Мобільний номер: +380 94 711 1640
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