מבזקי חדשות  -חודש מאי 2015

אשדוד :שני פועלים נפלו מגובה באתר בניה  -מצבם קשה
באתר בניה ברחוב מנחם בגין באשדוד ,נפלו שני פועלים מגובה ונפצעו קשה .צוותי מד"א מעניקים להם סיוע רפואי
שבסיומו הם יפונו באמצעות מסוק 'להק תעופה' לבית החולים 'שיבא' בתל השומר.
פורסם 22/05/2015 :אתר HNN

תל אביב :פועל כבן  25נפל מגובה באתר בניה  -פונה במצב קשה
באתר בניה ברחוב יצחק אלחנן בתל אביב ,נפל פועל בניין מגובה ונפצע קשה .פרמדיקים של מד"א ממרחב 'דן'

העניקו לפצוע כבן  25סיוע רפואי ופינו אותו לבית החולים 'איכילוב' בעיר.
פורסם 13/05/2015 :אתר HNN

אדם נפל מגובה בעיר הבה"דים בנגב ונפצע קשה  -פונה לבית החולים
בעיר הבה"דים בנגב ,נפל פועל מגובה ונפצע קשה .פרמדיקים של מד"א ממרחב 'נגב' ,העניקו לפצוע סיוע רפואי
והוא פונה לבית החולים 'סורוקה' בבאר-שבע.
פורסם 13/05/2015 :אתר HNN

ירושלים :פועל נפל מגובה באתר בניה בדרך חברון פינת האומן  -מצבו קשה
ברחוב דרך חברון פינת רחוב האומן בירושלים ,נפל פועל מגובה באתר בניה ונפצע קשה .פרמדיקים של מד"א
ממרחב 'ירושלים' ,העניקו לפצוע סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'הדסה עין כרם' בעיר.
פורסם 12/05/2015 :אתר HNN

מעלות :באזור התעשייה קורן נפל פועל מגובה של כ 2-מטרים  -פונה לביה"ח במצב בינוני
חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי ומפנים לבי"ח נהריה גבר כבן  40במצב בינוני עם
חבלות ראש וחזה לאחר שנפל מגובה של כ 2-מ'.
פורסם 06/05/2015 :אתר HNN
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גבעתיים :פועל נפצע בינוני מחפץ כבד שנפל מגובה ברחוב שפע טל  -פונה לבי"ח
ברחוב שפע טל בגבעתיים ,נפל חפץ כבד מגובה על פועל כבן  30שנפצע באורח בינוני .פרמדיקים של מד"א
ממרחב 'דן' ,העניקו לפצוע סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'איכילוב' בתל-אביב.
פורסם 04/05/2015 :אתר HNN

אור יהודה :גבר כבן  62נפצע בינוני כשנפל מסולם  -פונה לבית החולים
בשדרות מרדכי בן פורת באור יהודה ,נפל גבר כבן  62מסולם בגובה שלושה מטרים ונפצע באורח בינוני.
פרמדיקים של מד"א ממרחב 'ירקון' ,העניקו לו סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'שיבא' בתל השומר.
פורסם 01/05/2015 :אתר HNN

דיווח ראשוני :כביש  40צומת חצב תאונת דרכים קשה
בכניסה למושב חצב אירעה תאונת דרכים קשה בין רכב מסחרי לטרקטור שהוביל עגלה ועליה מספר פועלים .על
פי הדיווח במקום ישנם כעשרה נפגעים חלקם מחוסרי הכרה .במידת הצורך פרטים בהמשך.
פורסם 12/05/2015 :אתר HNN

נקבע מותו של האדם שנפגע בראשו מטרקטור סמוך לצומת פורדיס  -המשטרה פתחה בחקירת
נסיבות התאונה
לאחר מאמצי החייאה ממושגים צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו של אדם בשנות ה 30לחייו שנפצע אנושות
מפגיעת טרקטור סמוך לצומת פורדיס .חוקרי אגף התנועה של משטרת ישראל פתחו בחקירת נסיבות התאונה
פורסם 08/05/2015 :אתר HNN

נמל אשדוד :הולך רגל נהרג מפגיעת משאית  -כוחות הצלה במקום
פועל שצעד במתחם נמל אשדוד ,נהרג מפגיעת משאית .פרמדיקים של מד"א ,מתנדבי 'מד"א  -הצלה לכיש' ,כוחות
משטרה ולוחמי האש נמצאים בזירת התאונה והם פועלים לחלץ את גופת ההרוג מתחת למשאית.
פורסם 11/05/2015 :אתר HNN

שימרו על עצמכם ועל בטיחות העובדים שלכם!
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