מבזקי חדשות גובה -חודש דצמבר
מת מפצעיו הגבר שנפל אתמול מסולם בבית שמש ונפצע באורח קשה מאוד
בבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים ,מת מפצעיו תושב בית שמש ,כבן  04שנפצע אתמול באורח קשה

לאחר שנפל מסולם בגובה ארבעה מטרים.
פורסם בתאריך www.hnn.co.il 1410011402 :

טירת הכרמל :פועל נהרג בנפילה מגובה ברחוב ז'בוטינסקי  -כוחות במקום
באתר בניה ברחוב ז'בוטינסקי בטירת הכרמל ,נהרג פועל לאחר שנפל מגובה .פרמדיקים קבעו את מותו.
שוטרים ומתנדבי זק"א נמצאים במקום.

פורסם בתאריךwww.hnn.co.il 1410011402 :

ירושלים :מת מפצעיו הפועל שנפל מגובה במתחם 'תנובה' ברחוב שמגר
פרמדיקים של מד"א 'י-ם' קבעו את מותו של הפועל שנפל מגובה במתחם 'תנובה' ברחוב שמגר בירושלים
ונפצע באורח קשה .שוטרים ומתנדבי זק"א הוזעקו למקום.
פורסם בתאריךwww.hnn.co.il 0110011402 :

כפר עראבה :בן  53נהרג בנפילה מגובה  -המשטרה פתחה בחקירה
תושב הכפר דיר חנא בצפון ,נהרג כשנפל מפיגום באתר בניה בכפר עראבה בגליל .פרמדיקים של מד"א
ממרחב 'ירדן 'העניקו לו סיוע רפואי ופינו אותו תוך כדי החייאה לבית החולים 'פוריה 'בטבריה ,שם נקבע מותו.
המשטרה פתחה בחקירה.
פורסם בתאריךwww.hnn.co.il 0110011402 :

תל אביב :גבר כבן  35נפל מגובה רב ממנוף ברחוב רוטשילד  -מותו נקבע
גבר כבן  04נפל מגובה רב ממנוף ברחוב רוטשילד פינת יבנה בתל אביב .פרמדיקים של מד"א ממרחב 'דן'
קבעו את מותו .שוטרים ומתנדבי זק"א הוזעקו למקום.
פורסם בתאריךwww.hnn.co.il 0010011402 :

תל אביב :פועל נפל מגובה ברחוב הברזל ונפצע באורח בינוני  -פונה לבי"ח
ברחוב הברזל בתל אביב ,נפל פועל מסולם בגובה שלושה מטרים ונפצע באורח בינוני .פרמדיקים של מד"א
ממרחב 'דן ',העניקו לפצוע סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'איכילוב' בעיר.
פורסם בתאריךwww.hnn.co.il 0010011402 :
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באר שבע :פועל נפצע באורח בינוני מפגיעת מלגזה באזור התעשייה  -פונה במצב בינוני
סמוך למפעל באזור התעשייה בבאר-שבע ,נפגע הולך רגל ממלגזה ונפצע באורח בינוני .פרמדיקים של מד"א
ממרחב 'נגב' ,העניקו לו סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'סורוקה 'בבאר-שבע.
פורסם בתאריךwww.hnn.co.il 0010011402 :

לוד :גבר נפל מגובה שבעה מטרים במתחם סופר 'יוחננוף'  -מטופל במצב בינוני
במתחם סופר 'יוחננוף' ברחוב דרך הרמ"א בלוד ,נפל גבר מגובה שבעה מטרים ונפצע באורח בינוני .צוות
מד"א ממרחב 'איילון' ,בסיוע פרמדיק 'מד"א  -הצלה כפר חב"ד והמושבים' ,מעניקים לו סיוע רפואי שבסיומו
הוא יפונה לבית החולים 'אסף הרופא' בצריפין.
פורסם בתאריךwww.hnn.co.il 0110011402 :

עפולה :פועל נפל מגובה לפיר ונפצע באורח בינוני  -פונה לבית החולים
באתר בניה ברחוב דב ברכאן בעפולה ,נפל פועל לפיר ונפצע באורח בינוני .לוחמי האש ממחוז 'צפון' ,חילצו
את הפצוע שטופל ע"י צוות מד"א ממרחב 'גלבוע' ופונה לבית החולים 'העמק' בעיר.
פורסם בתאריךwww.hnn.co.il 0010011402 :

ירושלים :שני פועלים נפלו מגובה באתר בניה  -פונו במצב בינוני וקשה
באתר בניה ברחוב הסדנא בירושלים ,נפלו שני פועלים כבני  04מגובה ונפצעו באורח קשה ובינוני .פרמדיקים
של מד"א 'י-ם' בסיוע כונני 'צוות הצלה' העניקו לפצועים סיוע רפואי והם פונו לבית החולים 'הדסה עין כרם'
בעיר.
פורסם בתאריךwww.hnn.co.il 4010011402 :

תל אביב :פועל בניין נפל מגובה שלושה מטרים ברחוב מנטפיורי  -פונה במצב בינוני
ברחוב מנטפיורי בתל אביב ,נפל פועל בניין מגובה שלושה מטרים ונפצע באורח בינוני .פרמדיקים של מד"א
ממרחב 'דן' ,העניקו לו סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'איכילוב' בעיר.
פורסם בתאריךwww.hnn.co.il 4010011402 :

שימרו על עצמכם ועל בטיחות העובדים שלכם!
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