מבזקי חדשות  -חודש אוגוסט 2015

אשדוד :פועל נפצע קשה מפגיעת מלגזה באזור התעשייה עד הלום
פועל נפצע קשה מפגיעת מלגזה באזור התעשייה עד הלום באשדוד .פרמדיקים של מד"א ממרחב 'לכיש' העניקו
לפצוע סיוע רפואי והוא מפונה כעת לבית החולים כשמצבו כאמור קשה.
פורסם באתר  HNNבתאריך30/07/2015 :

תל אביב :פועל נפל מגובה ברחוב קהילת סופיה  -מצבו בינוני
באתר בניה ברחוב קהילת סופיה בתל-אביב ,נפל פועל כבן  50מגובה ונפצע באורח בינוני .פרמדיקים של מד"א
ממרחב 'דן' ,העניקו לו סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'איכילוב' בעיר.
פורסם באתר  HNNבתאריך30/07/2015 :

בני ברק :מת מפצעיו הגבר שנפל מגובה ברחוב רבי עקיבא
מת מפצעיו הגבר שנפל מגובה ברחוב רבי עקיבא פינת רחוב קאליש בבני ברק .פרמדיקים של מד"א ממרחב 'דן',
קבעו את מותו .שוטרים ומתנדבי זק"א נמצאים במקום.
פורסם באתר  HNNבתאריך24/07/2015 :

נתניה :טכנאי מזגנים נפל מגובה ונפצע באורח אנוש
טכנאי מזגנים נפל מגג של מרכז מסחרי ברחוב גיבורי ישראל בנתניה ונפצע באורח אנוש ,צוות מד"א 'שרון'
שהוזעק למקום העניק לו טיפול רפואי ראשוני ופינה אותו לבית החולים.
פורסם באתר  HNNבתאריך23/07/2015 :

הרצליה :מת מפצעיו הפועל שנפל מגובה באתר בניה ונפצע אנושות
בהמשך לדיווח על פועל שנפל מגובה של שלוש קומות ברחוב הדר בהרצליה ,פרמדיקים של מד"א ממרחב 'ירקון'
קבעו את מותו בתום מאמצי החייאה ממושכים .שוטרים ומתנדבי זק"א הוזעקו למקום.
פורסם באתר  HNNבתאריך21/07/2015 :

יבנה :פועל כבן  30נפל מגובה ונפצע באורח קשה
ב רחוב המפרש ביבנה נפל פועל מגובה ונפצע באורח קשה ,צוות מד"א 'איילון' שהוזעק למקום העניק לפצוע טיפול
רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים קפלן כשהוא סובל מחבלת ראש.
פורסם באתר  HNNבתאריך19/08/2015 :

אשקלון :אדם נפל מגובה רב ברחוב ש"י עגנון  -צוותי מד"א קבעו את מותו
אדם נפל מגובה רב ברחוב ש"י עגנון באשקלון .צוותי מגן דוד אדום ממרחב לכיש קבעו את מותו כתוצאה מהפציעה
הקשה.
פורסם באתר  HNNבתאריך19/08/2015 :
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בית שמש :פועל נהרג כשנפל מגובה באתר בניה  -הנסיבות נבדקות
ברחוב ביאליק בבית שמש ,נפל פועל בניין בן  36מגובה ונהרג .פרמדיקים של מד"א ממרחב 'ירושלים' קבעו את
מותו .המשטרה בודקת את נסיבות האירוע.
פורסם באתר  HNNבתאריך19/08/2015 :

תל אביב :גבר כבן  50נפל מגובה שבעה מטרים ברחוב העליה  -מצבו קשה מאוד
ברחוב העליה בתל-אביב ,נפל גבר כבן  50מגובה שבעה מטרים ונפצע באורח קשה מאוד .פרמדיקים של מד"א
ממרחב 'דן' ,העניקו לו סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'איכילוב' בעיר.
פורסם באתר  HNNבתאריך19/08/2015 :

אילת :פועל כבן  28נפצע קשה בתאונת עבודה  -פונה לבית החולים
בתאונת עבודה באילת ,נפל פועל בניין כבן  28מגובה ונפצע באורח קשה ,בעת שניסה להימלט מקריסת קיר.
חבריו של הפועל פינו אותו ברכב פרטי לבית החולים 'יוספטל' כשמצבו כאמור קשה .המשטרה בודקת את נסיבת
האירוע.
פורסם באתר  HNNבתאריך16/08/2015 :

אשדוד :גבר כבן  38נפל מגובה ברציף  5בנמל  -פונה במצב בינוני
גבר כבן  38נפל מגובה ארבעה מטרים ברציף  5בנמל אשדוד ונפצע באורח בינוני .פרמדיקים של מד"א ממרחב
'לכיש' העניקו לפצוע סיוע רפואי והוא פונה לבית החולים 'קפלן' ברחובות.
פורסם באתר  HNNבתאריך12/08/2015 :

תל אביב :פועל בן  25נפל מגובה והשתפד על עמוד ברזל  -מצבו בינוני
פועל כבן  25נפל מגובה באתר בניה ברחוב חיים לבנון בתל-אביב ,השתפד על עמוד ברזל ונפצע באורח בינוני.
לוחמי האש מתחנה אזורית 'תל-אביב' וצוות טיפול-נמרץ של מד"א 'דן' ,חילצו את הפצוע והוא פונה לבית החולים
'בילינסון' בפתח תקווה.
פורסם באתר  HNNבתאריך03/08/2015 :

.שימרו על עצמכם ועל בטיחות העובדים שלכם!
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