מבזקי חדשות  -חודש דצמבר

עין מאהל :צעיר כבן  82נפצע בינוני מפגיעת מלגזה  -פונה לבי"ח
בעין מאהל בצפון ,נפגע צעיר כבן  22באורח בינוני מפגיעת מלגזה .פרמדיקים של מד"א העניקו לו סיוע רפואי והוא
פונה לבית החולים 'רמב"ם' בחיפה עם קטיעת כף רגל .המשטרה בודקת את נסיבות התאונה.
פורסם בתאריך 30/11/2014 :אתר HNN

חדרה :פועל נפל מקומה רביעית באתר בניה ברחוב עין גדי  -מצבו בינוני עד קשה
באתר בניה ברחוב עין גדי בחדרה ,נפל פועל כבן  33מגובה ארבע קומות ונפצע באורח בינוני עד קשה .פרמדיקים
של מד"א ממרחב 'שרון' ,העניקו לפצוע סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'הלל יפה' בעיר כשהוא סובל מחבלות
גפיים.
פורסם בתאריך 02/12/2014 :אתר HNN

צומת בני עיייש :משאית שהובילה חומר מסוכן התהפכה  -במקום עומסי תנועה
בצומת בני עייש ,לכיון ביצרון ,התהפכה משאית שהובילה חומר מסוכן ,לוחמי האש מתחנה אזורית 'אשדוד',
פועלים במקום .לא דווח על נפגעים אך ישנו עומס תנועה כבד לנוסעים בכביש.
פורסם בתאריך 02/12/2014 :אתר HNN

צומת מסמיה :משאית אשפה התהפכה  -הנהג נפצע באורח קל
בצומת מסמיה על כביש  ,40התהפכה משאית אשפה .לוחמי האש מתחנה אזורית 'קרית מלאכי' וצוותים של מד"א
'לכיש' נמצאים במקום ומעניקים לנהג סיוע רפואי כשמצבו מוגדר קל .בעקבות התאונה ישנו עומס תנועה לנוסעים
בכביש.
פורסם בתאריך 07/12/2014 :אתר HNN

רמת גן :ילד בן  01נפצע בינוני מפיגומים שקרסו ופגעו בו  -פונה לבי"ח
ברחוב הרא"ה ברמת גן ,נשמטו פיגומים בעת העמסתם למשאית ופגעו בילד כבן  10שהלך לבית הספר.
פרמדיקים של מד"א ממרחב 'דן' ,העניקו לו סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'שיבא' בתל השומר כשמצבו בינוני.
פורסם בתאריך 10/12/2014 :אתר HNN
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דיווח ראשוני :משאית גז פגעה ברכבים שעולים באש במחלף דניאל על כביש 6
במחלף דניאל בחיבור כביש  3עם כביש  ,1פגעה משאית המובילה גז בשני כלי רכב .המשאית בוערת כולה .כוחות
גדולים של כיבוי אש ,מד"א ,כונני 'מד"א  -הצלה כפר חב"ד והמושבים' וכוחות משטרה נמצאים במקום .לפי שעה
לא ברור מצב הנפגעים ומספרם .במידת הצורך פרטים בהמשך.
פורסם בתאריך 10/12/2014 :אתר HNN

רמת השרון :מת מפצעיו נהג משאבת בטון שפגע בקו מתח גבוה
בהמשך לדיווח על שריפת משאית משאבת בטון ,ברחוב חטיבת אלכסנדרוני ברמת השרון ,פרמדיקים של מד"א
'ירקון' קבעו מוות בנהג המשאית שנפגע באורח אנוש .שוטרים ומתנדבי זק"א הוזעקו למקום.
פורסם בתאריך 17/12/2014 :אתר HNN

רמת גן :פועל נפצע בינוני כשנפל מגובה בדירת מגורים  -פונה לבי"ח
ברחוב מצדה ברמת גן ,נפל פועל מגובה ונפצע באורח בינוני .פרמדיקים של מד"א ממרחב 'דן' ,העניקו לפצוע סיוע
רפואי והוא פונה לבית החולים 'שיבא' בתל השומר.
פורסם בתאריך 19/12/2014 :אתר HNN

בית שמש :פועל נפל מגובה באתר בניה ברחוב נריה הנביא ומת מפצעיו
ברחוב נריה הנביא בבית שמש ,נפל פועל מגובה באתר בניה ואיבד את הכרתו .פרמדיקים של מד"א ממרחב
'ירושלים' מבצעים במקום החייאה .במידת הצורך פרטים בהמשך.
פורסם בתאריך 21/12/2014 :אתר HNN

אלפי מנשה :משאית פגעה בצנרת גז ברחוב שלדג  -כוחות כיבוי במקום
ברחוב שלדג באלפי מנשה ,פגעה משאית בצנרת גז .לוחמי האש ממחוז 'יו"ש' ,פועלים במקום.
פורסם בתאריך 21/12/2014 :אתר HNN

שימרו על עצמכם ועל בטיחות העובדים שלכם!
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