מבזקי חדשות  -חודש נובמבר
פתח תקווה :אדם נהרג כשנפל מגובה ברחוב ברטנורא  -כוחות במקום
ברחוב ברטנורא בפתח תקווה נפל אדם מגובה רב ונהרג במקום .פרמדיקים של מד"א ממרחב 'ירקון' קבעו את
מותו .שוטרים ומתנדבי זק"א הוזעקו למקום.
פורסם בתאריך 03/11/2014 :אתר HNN

חיפה :פועל נפל מגובה באתר בניה ונלכד  -לוחמי האש פועלים לחלצו
פועל בניין נפל מגובה באתר בניה ברחוב שבדיה בשכונת דניה בחיפה ונלכד כשהוא פצוע באורח לא ברור .לוחמי
האש מתחנה אזורית 'חיפה' פועלים במקום בניסיון לחלץ את הפצוע .פרמדיקים של מד"א ממרחב 'כרמל' מעניקים
לנפגע סיוע רפואי .במידת הצורך פרטים בהמשך.
פורסם בתאריך 04/11/2014 :אתר HNN

בני ברק :פועל נפל מגובה באתר בניה ברחוב רבי עקיבא  -מצבו בינוני
באתר בניה ברחוב רבי עקיבא בבני ברק ,נפל פועל מגובה ונפצע באורח בינוני .כונני 'מד"א  -הצלה גוש דן' וצוות
מד"א 'דן' ,מעניקים לפצוע סיוע רפואי שבסיומו הוא יפונה לבית החולים.
פורסם בתאריך 13/11/2014 :אתר HNN

מבשרת ציון :שני פועלים נפצעו קשה ובינוני בתאונת עבודה
בתאונת עבודה בשדרות החוצבים במבשרת ציון ,נפל חפץ כבד מגובה ,פגע בפיגומים עליו עמדו שני פועלים וגרם
לנפילתם מגובה חמישה מטרים .צוותים של מד"א ממרחב 'ירושלים' ,בסיוע לוחמי האש מתחנה אזורית 'בית
שמש' ,חילצו את הנפגעים כשמצבם קשה ובינוני והם פונו לבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים.
פורסם בתאריך 13/11/2014 :אתר HNN

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
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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

עכו :בן  04נפל מגובה ברחוב המוסכים ונפצע בינוני  -פונה לבית החולים
ברחוב המוסכים בעכו ,נפל גבר כבן  40מגובה וחמישה מטרים ונפצע באורח בינוני .פרמדיקים של מד"א ממרחב
'אשר' העניק לו סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'לגליל' בנהריה.
פורסם בתאריך 02/12/2014 :אתר HNN

שימרו על עצמכם ועל בטיחות העובדים שלכם!
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