מבזקי חדשות חודש דצמבר 2016
פועל נפצע באורח בינוני מפגיעת מלגזה במפעל ברחוב אבשלום גיסין בפתח תקווה
פועל נפצע באורח בינוני מפגיעת מלגזה במפעל ברחוב אבשלום גיסין בפתח תקווה .מתנדבי איחוד הצלה
מסניף ‘פתח תקווה’ שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ,אמבולנס מד”א הגיע לפנותו
כשהוא סובל מחבלות ופציעות בראשו .נסיבות ואופי האירוע בבדיקה.
פורסם באתר 07.12.16 hnn
פועל נפצע אנוש מנפילה מגובה באתר בניה באשדוד
פועל נפל מפיגום באתר בניה ברחוב האשכול באשדוד ונפצע באורח אנוש .מתנדבי איחוד הצלה מסניף
‘לכיש’ שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ,מסוק מד”א הגיע לפנותו לבית החולים כשמצבו
מוגדר אנוש וללא הכרה .נסיבות ואופי האירוע נחקרות .ע”פ דיווח בזירה הפועל נפל מפיגום עליו עבד
בקומה השנייה”.
פורסם באתר 13.12.16 hnn
פועל נפל מגובה ונהרג באתר בנייה בטירת הכרמל
פועל נפל מקומה שניה באתר בנייה בטירת הכרמל ,מתנדבי איחוד הצלה יחד עם פארמדיקים של מד”א
קבעו את מותו של הפועל ,גבר כבן  .30פראמדיק מד”א שהגיע לנפגע סיפר כי הוא נמצא כאשר הוא סובל
מחבלות קשות בגופו ובראשו“ .פגיעת הראש ממנה סבל הנפגע הייתה כה חמורה והוא נמצא כשהוא ללא
דופק ונשימה .בעקבות פגיעות אלו נאלצנו לקבוע את מותו”.
פורסם באתר 15.12.16 hnn

משאית פגעה במשאית שעמדה בצד הכביש בכביש  ,6שניים נפצעו בינוני
משאית פגעה במשאית שעמדה בצד הכביש בכביש  6סמוך למחלף חורשים לכיוון אייל .מתנדבי איחוד
הצלה יחד עם צוותי מד”א העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי חולים  2פצועים במצב בינוני ,גבר כבן  33עם
חבלת ראש לבית החולים בלינסון וצעיר כבן  23עם חבלות בחזה ובגפיים לבית החולים מאיר.
פורסם באתר 18.12.16 hnn

נהג משאית איבד שליטה והתהפך בצדי הדרך סמוך למדרך עוז

נהג משאית איבד שליטה והתהפך בצדי הדרך בכביש  66סמוך למדרך עוז ,מתנדבי איחוד הצלה שהוזעקו
למקום העניקו טיפול רפואי לנהג המשאית שנפצע באורח קל בלבד ,ולא נזקק לפינוי לבית החולים.
פורסם באתר 19.12.16 hnn
שריפת ענק במיכל דלק בבתי הזיקוק בחיפה

 39צוותים של לוחמי האש פועלים בשריפת ענק במיכל של  1,000קוב דלק במתחם בתי הזיקוק בחיפה,
סיוע של צוותים רבים ממחוזות נוספים בדרכם למקום ,אין שליטה על הלהבות ,הצוותים הרבים פועלים
למנוע מהאש להתפשט למיכלים ומפעלים סמוכים.
בהערכת מצב שמתקיימת כעת הועלתה אפשרות מצד גורמי המפעל לקריסה אפשרית של המיכל הבוער.
במידה והתרחיש יקרה ,החומר יגלוש לתוך מאצרה ייעודית ויישאר מתוחם .עיקר הדאגה של כוחות
הכיבוי היא מהמכלים השכנים ולוחמי האש מנהלים קרב בלימה עיקש מלמנוע מקרינת החם לחמם את
דופן אותם מכלים.
מבחינת הערכת הסיכונים כרגע הרדיוס בו קיימת סכנה מוחשית לחיי אדם הוא רדיוס בן  150מ’ סביב
המיכל וזה התחום הו נמצאים לוחמי האש בלבד.
פורסם באתר 25.12.16 hnn

אנא מכם ,שמרו על בטיחות הנהגים והעובדים!

