מבזקי חדשות חודש אוקטובר 2016
פועל נפצע בינוני-קשה מפגיעת מלגזה שנפלה עליו ממשאית בחצר מפעל בקיבוץ מענית
פועל נפצע באורח בינוני-קשה מפגיעת מלגזה שנפלה עליו ממשאית בחצר מפעל בקיבוץ מענית .כוחות
מד”א ואיחוד הצלה שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים כשהוא
סובל מחבלות ופציעות בראשו .נסיבות ואופי האירוע בבדיקה.
פורסם באתר 30.09.16 hnn
פועל כבן  30נהרג בנפילה מגובה של עשר קומות בבאר יעקב
פועל כבן  30נהרג יום בנפילה מגובה של כעשר קומות ברחוב ספיר בבאר יעקב .צוות מד"א נאלץ לקבוע
את מותו במקום.
פורסם באתר 10.10.16 walla news
פועל בניין נהרג בנפילה מגובה במזרח ירושלים
פועל נהרג בעקבות נפילה מקומה שלישית באתר בנייה בוואדי ג'וז שבמזרח ירושלים .הוא פונה תחילה
לבית החולים אל-מוקאסד שבהר הזיתים ,אך שם נקבע מותו .נפתחה חקירה בשיתוף משרד העבודה.
פורסם באתר 14.10.16 walla news
פועל נהרג לאחר שנפגע מחפץ שנפל עליו מגובה באתר בניה בחיפה
פועל נפגע מחפץ כבד שנפל עליו מגובה באתר בנייה בשכונת פרס הסמוכה לאיצטדיון סמי עופר בחיפה.
חובשים מתנדבים באיחוד הצלה יחד עם פראמדיק מד”א קבעו את מותו של הפועל כבן ה .30 -נסיבות
האירוע נבדקות על ידי משטרת ישראל.
פורסם באתר 25.10.16 hnn

פועל נפצע בינוני לאחר שנפל מגובה בתוך מבנה במפעל מתכות באזור התעשייה נעמן
פועל נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה בתוך מבנה במפעל מתכות באזור התעשייה נעמן .פרמדיק
וחובשים מתנדבי איחוד הצלה סניף ‘אשר’ שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ,אמבולנס
מד”א הגיע ופינה את הפצוע לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני .נסיבות ואופי האירוע בבדיקה.
פורסם באתר 28.10.16 hnn
לוחמי האש פעלו בהתנגשות משאית ומיכלית סולר דרומית לכרמי צור
שני צוותים של לוחמי האש פעלו לפני זמן קצר דרומית לכרמי צור בתאונת דרכים בין משאית ומיכלית
סולר ,בעקבות התאונה נוצר שפך של סולר ומחשש להתלקחות לוחמי האש הסלינו קצף על המיכל .פצוע 1
קל פונה מהמקום לקבלת טיפול רפואי.
פורסם באתר 30.10.16 hnn

 18נפגעים בתאונה בין אוטובוס למשאית בתל אביב

אוטובוס נוסעים של חברת מטרופולין ומשאית משא התנגשו חזיתית בשדרות רוקח בתל אביב .לוחמי
האש מתחנת תל אביב הוזעקו למקום לאחר שנהג האוטובוס נלכד ,לאחר חילוצו הועבר הנהג לטיפול
חובשים מתנדבים של איחוד הצלה שהוזעקו למקום כשמצבו בינוני ,בנוסף העניקו החובשים טיפול רפואי
ל 17 -נפגעים במצב קל שטופלו במקום ,אמבולנסים של מד”א פינו את הנפגעים לבתי החולים וולפסון
ואיכילוב.
חובש בכיר במד”א יצחק גרמן שהגיע ראשון למקום וטיפל בפצועים סיפר“ :מדובר בתאונה בין משאית
גרר לאוטובוס ובמקום הייתה המולה רבה .הגענו למקום בכוחות גדולים של מד”א ומיד התחלנו במיון
ראשוני של הפצועים ע”פ מצבם הרפואי .הענקנו טיפול רפואי ראשוני בשטח ל  18פצועים כשאישה כבת
 70נפגעה באורח בינוני והיתר קל והם פונו במהירות באמבולנסים וניידות טיפול נמרץ תוך כדי המשך
טיפול רפואי לבתי החולים בסביבה”.
פורסם באתר 29.10.16 hnn
 18פועלים נפגעו ממשטחי עץ שנפלו מגובה באתר בניה בתל אביב
משטחי עץ ענקיים נפלו מגובה רב על פועלים באתר בניה בשדרות שאול המלך בתל אביב .חובשים
מתנדבים ב’איחוד הצלה’ העניקו טיפול רפואי לשמונה נפגעים כבני  ,30בהם פצוע בינוני ,ו 7 -נוספים
במצב קל .אמבולנסים של מד”א מפנים את הפצועים לבית החולים איכילוב ,וולפסון.
פועל שנפצע בינוני ו 7-פועלים שנפצעו קל טופלו ע”י מתנדבי איחוד הצלה מסניף תל אביב לאחר שנפגעו
ממוטות וקרשים מעץ שנפלו ממנוף באתר בניה ברחוב מנחם בגין פינת שאול המלך בתל אביב.
פורסם באתר 31.10.16 hnn
אנא מכם ,שמרו על בטיחות העובדים!

