מבזקי חדשות  -חודש יולי 2015

בת ים :פועל נפל מגובה בדרך בן גוריון  -מצבו קשה
בדרך בן גוריון בבת-ים ,נפל פועל מגובה ונלכד על מוט ברזל .לוחמי האש מתחנה אזורית 'בת ים' פועלים לחילוצו.
צוותי מד"א 'איילון' מעניקים לו סיוע רפואי ומצבו מוגדר קשה.
פורסם באתר  HNNבתאריך02/07/2015 :

נתניה :פועל נפל מגובה באתר בניה ברחוב אריק לביא  -מותו נקבע
באתר בניה ברחוב אריק לביא בנתניה ,נפל פועל מגובה ונהרג .פרמדיקים של מד"א 'שרון' קבעו את מותו .שוטרים
ומתנדבי זק"א הוזעקו למקום.
פורסם באתר  HNNבתאריך02/07/2015 :

עכו 3 :נעדרים בפריקת קצף לכיבוי דליקות במפעל טמבור  -הוקם חפ"ק של כוחות
ההצלה
למקום האירוע יצאו ארבעה צוותים של לוחמי אש בפיקודו של מפקד תחנת זבולון חזי לוי ,גובה הקצף מגיע
לכעשרה מטרים וישנם שלושה נעדרים .הצוותים החלו באיתור הלכודים בתוך הקצף
פורסם באתר  HNNבתאריך06/07/2015 :

נצרת עילית :גבר כבן  50נפצע באורח קשה לאחר שנמחץ ממנוף במפעל באזור
התעשייה
חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים העמק שבעפולה כשהוא סובל מפגיעת חזה ומצבו אינו יציב.
פורסם באתר  HNNבתאריך11/07/2015 :

פתח תקווה :פועל נפל מגובה ברחוב מודיעין  -פונה במצב בינוני
ב 07:32-נמסר למד"א מרחב ירקון על פועל שנפל מגובה ברח' מודיעין בפ"ת .חובשים ופרמדיקים של מד"א
מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח בילינסון גבר כבן  60במצב בינוני עם חבלות בגפיים ,לאחר שנפל מגובה של כ-
 5מטר.
פורסם באתר  HNNבתאריך12/07/2015 :
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פתח תקווה :פועל כבן  30נפל מגובה באתר בניה ונפצע באורח קשה
באתר בניה ברחוב ישיעהו המשורר בפתח תקווה ,נפל פועל כבן  30מגובה ונפצע קשה .פרמדיקים של מד"א
ממרחב 'ירקון' העניקו לפצוע סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'בילינסון' בעיר כשהוא סובל מפגיעה רב
מערכתית.
פורסם באתר  HNNבתאריך12/07/2015 :

יסרא סומיע :גבר כבן  45נפל מגג בגובה שלושה מטרים  -מצבו קשה
גבר כבן  45נפל מגג בגובה שלושה מטרים בשכונת החיילים המשוחררים בכיסרא סומיע ונפצע קשה .פרמדיקים
של מד"א 'אשר' ,העניקו לפצוע סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'לגליל' בנהריה.
פורסם באתר  HNNבתאריך15/07/2015 :

תל אביב  -יפו :גבר כבן  65נפצע באורח קשה בתאונת עבודה ברחוב הסוללים
חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו טיפול רפואי ראשוני ומציל חיים לגבר כבן  65שנפל עליו חלון מגובה
רב .הצוותים ייצבו את מצבו ופינו אותו במצב קשה לבית החולים איכילוב
פורסם באתר  HNNבתאריך22/07/2015 :

רמת גן :פועל שניקה חלונות בסנפלינג נפל מגובה ברחוב החילזון  -מצבו בינוני
ברחוב החילזון רמת גן ,נפל פועל שניקה חלונות בסנפלינג ונפצע באורח בינוני .פרמדיקים של מד"א ממרחב 'דן',
העניקו לו סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'שיבא' בתל השומר.
פורסם באתר  HNNבתאריך27/07/2015 :

.

שימרו על עצמכם ועל בטיחות העובדים שלכם!
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