מבזקי חדשות  -חודש דצמבר

חמישה בני אדם נפצעו הלילה בתאונת דרכים בכניסה לשדי אברהם
בתאונת דרכים שאירעה הלילה בין משאית לטרקטור ,בכביש  1122בכניסה לשדי אברהם ,נפצעו חמישה
בני אדם בהם אחד באורח בינוני וארבעה באורח קל .צוותי מד"א ממרחב 'נגב' ,העניקו לפצועים סיוע
רפואי ופינו אותם לבית החולים .המשטרה בודקת את נסיבות התאונה.
פורסם בתאריך /122121/20 :אתר HNN

תל אביב :פועל נפל באתר בניה ונפצע בינוני עד קשה  -לוחמי האש פועלים לחלצו
ברחוב פרץ חיות בתל אביב ,נפל פועל מגובה ונפצע באורח בינוני עד קשה .לוחמי האש מתחנה אזורית
'תל אביב' ,פועלים לחלץ את הפצוע .פרמדיקים של מד"א 'דן' ,מעניקים לו סיוע רפואי.
פורסם בתאריך /122121/20 :אתר HNN

אשדוד :בן  03נפל מגובה במתחם הנמל ונפצע קשה  -פונה לבית החולים
במתחם נמל אשדוד ,נפל פועל כבן  0/מגובה ונפצע קשה .פרמדיקים של מד"א ממרחב 'לכיש' העניקו
לפצוע סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'שיבא' בתל השומר.
פורסם בתאריך 2122121/20 :אתר HNN

צומת עציונה :הולך רגל כבן  61נפגע ממשאית בטון ונפצע באורח בינוני
בצומת עציונה סמוך לבית שמש ,נפגע נער כבן  21ממשאית בטון ונפצע באורח בינוני .כונני 'צוות הצלה'
ופרמדיקים של מד"א ממרחב 'י-ם' העניקו לו סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'הדסה עין כרם'
בירושלים.
פורסם בתאריך 2122121/20 :אתר HNN

הוד השרון :שני פועלים נפלו מגובה ברחוב הרקון ונפצעו באורח קשה  -פונו לבי"ח
ברחוב הרקון בהוד השרון ,נפלו שני פועלים מגובה ונפצעו באורח קשה .פרמדיקים של מד"א ממרחב
'ירקון' העניקו להם סיוע רפואי ופינו אותם לבית החולים 'בילינסון' בפתח תקווה .המשטרה חוקרת את
נסיבת התאונה.
פורסם בתאריך 1122121/20 :אתר HNN
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הרצליה :פועל נפל מגובה באתר בניה ברמת ים  -פונה במצב קשה לבי"ח
באתר בניה ברחוב רמות ים בהרצליה ,נפל פועל כבן  03לפיר ונפצע קשה ,לוחמי האש מתחנה אזורית
'הרצליה' חילצו את הנפגע מהפיר והוא טופל ע"י צוות מד"א 'ירקון' ופונה לבית החולים 'איכילוב' בתל
אביב.
פורסם בתאריך 1122121/20 :אתר HNN

שדרות :בן  03נפל מגובה ארבעה מטרים באתר בניה  -פונה במצב בינוני
באתר בניה סמוך למכללת 'ספיר' בשדרות ,נפל פועל כבן  1/מגובה ארבעה מטרים ונפצע באורח בינוני.
פרמדיקים של מד"א ממרחב 'לכיש' ,העניקו לפצוע סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'ברזילי' באשקלון.
פורסם בתאריך 1322121/20 :אתר HNN

שימרו על עצמכם ועל בטיחות העובדים שלכם!
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