מבזקי חדשות  -חודש יוני
חולון :אדם שנהג על קולנועית נהרג מפגיעת משאית  -כוחות במקום
ברחוב הבנאי בחולון נפגע אדם שרכב על קולנועית ממשאית ונהרג .צוותים של מד"א מרחב איילון שהוזעקו למקום

נאלצו לקבוע את מותו .שוטרים ומתנדבי זק"א הוזעקו למקום.
פורסם בתאריך 52.4..6 :אתר HNN

ג'אבל מוכאבר :ערבי כבן  04נהרג בהתהפכות הטרקטור עליו נהג
ערבי בן  60נהרג בשוכנת ג'אבל מוכאבר בירושלים ,בהתהפכות הטרקטור עליו נהג .לוחמי האש מתחנה אזורית
'ירושלים' ,חילצו את הנהג ופרמדיקים של מד"א ממרחב 'י-ם' קבעו את מותו.
פורסם בתאריך 20.6.14 :אתר HNN

נתיבות :פועל נפל מגובה באתר בניה  -פונה במצב קשה לבי"ח
באתר בניה מול מתחם 'עידן  '5000בנתיבות ,נפל פועל מגובה ונפצע קשה ,פרמדיקים של מד"א ממרחב 'נגב'
העניקו לפצוע סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'סורקה' בבאר-שבע.
פורסם בתאריך 18.6.2014 :אתר HNN

נתניה :פועל נפצע באורח קשה מאוד בנפילה מגובה באתר בניה
באתר בניה ברחוב קפלנסקי פינת רחוב בלינסון בנתניה ,נפל פועל מפיגום בקומה הרביעית ונפצע באורח קשה
מאוד .פרמדיקים של מד"א ממרחב 'שרון' העניקו לו סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'לניאדו' בעיר כשסכנה
נשקפת לחייו.
פורסם בתאריך .4.4.50.6 :אתר HNN

בקעת הירדן :שני פועלים נפלו מגובה עשרה מטרים ונפצעו באורח בינוני
באתר בניה בישוב משכיות בבקעת הירדן ,נפלו שני פועלים מגובה עשרה מטרים ונפצעו באורח בינוני .צוותים של
מד"א ממרחב 'גלבוע' העניקו להם סיוע רפואי והם פונו לבית החולים.
פורסם בתאריך .5.4.50.6 :אתר HNN
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יבנה :פועל נפל מגובה באתר בניה ברחוב התורן  -מצבו אנוש
באתר בניה ברחוב התורן ביבנה ,נפל פועל מגובה ונפצע באורח אנוש .פרמדיקים של מד"א ממרחב 'איילון' ,העניקו
לו סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים.
פורסם בתאריך 05.6.14 :אתר HNN

הרצליה :שני פועלים נפלו מגובה ברחוב נתן אלתרמן  -מצבם בינוני וקל
ברחוב נתן אלתרמן בהרצליה ,נפלו שני פועלים מגובה ונפצעו באורח בינוני וקל .צוותים של מד"א ממרחב 'ירקון'
העניקו להם סיוע רפואי והם מפונים כעת לבית החולים.
פורסם בתאריך 1.6.14 :אתר HNN

שימרו על עצמכם ועל בטיחות העובדים שלכם!
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