מבזקי חדשות  -חודש ספטמבר
תל אביב :גבר כבן  82נפל מגובה ברחוב פאת השולחן  -מצבו קשה
ברחוב פאת השולחן בתל אביב ,נפל פועל כבן  28מגובה ונפצע קשה .פרמדיקים של מד"א ממרחב 'דן' ,העניקו לו
סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'איכילוב' בעיר .המשטרה בודקת את נסיבות האירוע.
פורסם בתאריך 28/09/2014 :אתר HNN

צומת עד הלום :גבר כבן  28נפגע ממלגזה בחצר מפעל  -פונה במצב בינוני
בחצר מפעל בצומת עד הלום ,נפגע גבר כבן  42ממלגזה ונפצע באורח בינוני .פרמדיקים של מד"א ממרחב 'לכיש'
העניקו לפצוע סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'שיבא' בתל השומר.
פורסם בתאריך 22/09/2014 :אתר HNN

פתח תקווה :פועל בן  82נהרג כשנפל מגובה רב בעת ניקוי חלונות  -הנסיבות נחקרות
ברחוב שרגא רפאלי בפתח תקווה ,נהרג פועל בנפילה מגובה רב ,בעת שעסק בניקוי חלונות בסנפלינג .פרמדיקים
של מד"א ממרחב 'ירקון' קבעו את מותו .המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע .מתנדבי זק"א הוזעקו למקום.
פורסם בתאריך 16/09/2014 :אתר HNN

תל אביב :פועל נפל מגובה במפעל ברחוב הרכבת  -מצבו קל עד בינוני
ברחוב הרכבת בתל-אביב ,נפל פועל מגובה ונפצע באורח קל עד בינוני .צוות מד"א ממרחב 'דן' ,העניק לו סיוע
רפואי ופינה אותו לבית החולים 'איכילוב' בעיר.
פורסם בתאריך 15/09/2014 :אתר HNN

רחובות :פועל נפל מגובה ונפצע באורח בינוני
באתר בניה ברחוב הרצל ברחובות נפל פועל מגובה ונפצע באורח בינוני ,צוות מד״א שהוזעק למקום העניק לפצוע
טיפול רפואי ראשוני ופינה אותו לבית החולים קפלן.
פורסם בתאריך 10/09/2014 :אתר HNN

כפר סבא :פועל נפל מגובה באתר בניה במרכז מסחרי  -מותו נקבע במקום
באתר בניה במרכז מסחרי בכפר סבא ,נפל פועל מגובה ונהרג במקום .פרמדיקים של מד"א ממרחב 'ירקון' קבעו
את מותו .שוטרים ומתנדבי זק"א נמצאים בזירת האירוע.
פורסם בתאריך 10/09/2014 :אתר HNN
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אשדוד :מלגזה התהפכה בחצר מפעל הנהג נפצע בינוני  -פונה לבי"ח
בחצר מפעל באשדוד ,התהפכה מלגזה ,הנהג כבן  60נפצע באורח בינוני .צוותי מד"א ממרחב 'לכיש' העניקו לפצוע
סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'קפלן' ברחובות.
פורסם בתאריך 09/09/2014 :אתר HNN

מודיעין :פועל בניין נפל מגובה באתר בניה ברחוב המלאכות  -מצבו קל
ערבי פועל בניין ,נפל מגובה באתר בניה ברחוב המלאכות במודיעין סמוך לישפרו סנטר ונפצע באורח קל .צוות
מד"א ממרחב 'איילון' ,העניק לו סיוע רפואי ופינה אותו לבית החולים 'אסף הרופא' בצריפין.
פורסם בתאריך 07/09/2014 :אתר HNN

רעננה :פועל נפל מגובה באתר בניה ברחוב המחתרות  -מצבו בינוני
באתר בניה ברחוב המחתרות ברעננה ,נפל פועל בניין כבן  46מגובה ונפצע באורח בינוני .צוותים של מד"א
ממרחב 'ירקון' בסיוע כונן 'מד"א  -הצלה גוש דן' ,מעניקים לפצוע סיוע רפואי שבסיומו הוא יפונה לבית החולים
'מאיר' בכפר סבא..
פורסם בתאריך 03/09/2014 :אתר HNN

ירוחם :מת מפצעיו הגבר שנפל מגובה במפעל באזור התעשייה
בהמשך לדיווח על גבר שנפל מגובה במפעל באזור התעשייה בירוחם ,פרמדיקים של מד"א ממרחב 'נגב' קבעו את
מותו בתום מאמצי החייאה .שוטרים ומתנדבי זק"א הוזעקו למקום.
פורסם בתאריך 02/09/2014 :אתר HNN

שימרו על עצמכם ועל בטיחות העובדים שלכם!
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