מבזקי חדשות  -חודש נובמבר 5102
פועל בן  01נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה בבת ים
פועל בן  04נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה ברחוב פנקס בבת ים .צוות מד"א שהגיע למקום העניק לפצוע
טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון כשהוא סובל מחבלת ראש.
פורסם  11.22.22 :אתר WALLA

פועל בן  55נפל מגובה שלוש קומות בבאר יעקב; מצבו בינוני
פועל בן  11נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה שלוש קומות ליד בית העלמין בבאר יעקב .חובשים ופרמדיקים
של מד"א פינו אותו לבית החולים אסף הרופא הסמוך כשהוא סובל מחבלות בראש ,בחזה ובגפיים.
פורסם  14.22.22 :אתר WALLA

פועל כבן  01נפל מגובה ארבע קומות בירושלים; מצבו קשה
פועל כבן  04נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה של ארבע קומות בדרך בית לחם בירושלים .חובשים
ופרמדיקים של מד"א העניקו לפצוע טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הדסה עין כרם בבירה כשהוא סובל
מפגיעת ראש ,מורדם ומונשם.
פורסם  21.22.22 :אתר WALLA

נקבע מותם של הפועלים שנפלו מקורה באתר בנייה בתל אביב
מותם של שני הפועלים שנפלו מקורה באתר בנייה בתל אביב נקבע לפני זמן קצר (חמישי) .השניים ,בשנות ה04-
לחייהם ,נפלו מקורה בקומה  12לקומות נמוכות יותר ,האחד לקומה  11והאחר לקומה  .22חובשים ופרמדיקים של
מד"א שהגיעו למקום ביצעו בהם פעולות החייאה שבסופן נאלצו לקבוע את מותם.
פורסם  21.22.22 :אתר WALLA

פועל פלסטיני נהרג לאחר שנפל מגובה באתר בנייה בשוהם
פועל פלסטיני בן  24נהרג לאחר שנפל מקומה שלישית באתר בנייה בשוהם .שוטרי תחנת ראש העין הגיעו למקום
כדי לבחון את נסיבות האירוע.
פורסם  41.22.22 :אתר WALLA
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פועל פלסטיני נהרג לאחר שנפל מגובה בארסוף שבשרון
פועל פלסטיני בן  24נהרג לאחר שנפל מגובה של כעשרה מטרים באתר בנייה ברחוב הנחשול בארסוף שבשרון.
חובשים ופרמדיקים של מד"א ביצעו בו פעולות החייאה ,אך נאלצו לקבוע את מותו.
פורסם  41.22.22 :אתר WALLA

גבר כבן  01נפצע קשה מנפילה מגובה באתר בנייה בתל אביב
גבר כבן  04נפצע באורח קשה מנפילה מגובה באתר בנייה בתל אביב .חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו
לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא סובל מפגיעת ראש ,מורדם ומונשם.
פורסם  40.22.22 :אתר WALLA

נהג משאית בן  02נהרג בהתהפכות רכבו בסמוך למעלות
חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום הבחינו במשאית הפוכה על צדה בכביש  220שבצפון .הנהג ,גבר
כבן  ,02היה לכוד בקבינה מחוסר הכרה .לוחמי האש חילצו אותו ולאחר מכן נקבע מותו
פורסם  04.24.22 :אתר WALLA

שימרו על עצמכם ועל בטיחות העובדים שלכם!
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