בעיתונות המקומית
מצאנו:

שני פועלים נפלו
לבור ביוב ונפגעו
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כבאים הוזעקו למקום כדי לחלץ
את השניים ,וצוותי מד"א פינו
אותם במצב קשה וקל לבית
החולים.
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לעבור את החופש הגדול בשלום

הפעם נקדיש את הטור הסגלגל לבטיחות בני נוער בחופש הגדול .המוסד לבטיחות ולגיהות
ממליץ למעסיקים לדאוג לבטיחותם ובריאותם של הנערים והנערות העובדים אצלם לא
פחות מדאגתם לעובדים הקבועים ,ולשמור על החוקים והתקנות בנושא ,כל זאת כדי להבטיח
שכולם יחזרו מהחופש הגדול בריאים ושלמים
להלן מספר עצות למעסיק
בני נוער בחופשת הקיץ:

לפניכם המדריך הלא שלם למדריך הצעיר

בני נוער רבים מועסקים בחופש הגדול כמדריכים בטיולים ובקייטנות .צעירים אלה
לוקחים על עצמם אחריות רבה ומן הראוי לתת בידם כלים להדרכה נכונה ובטוחה.
להלן כמה הנחיות לשמירה נאותה על כללי בטיחות במהלך הקייטנות וטיולי הקיץ.

חומר זה ברובו באדיבות החברה להגנת הטבע ,מתוך אתר מוקד טבע לביטחון ובטיחות בטיולים
משרד החינוך אוסר רחצה בבריכות גם מכנסיים ארוכים.
מזג אוויר משתנה
⋅ קיימת חשיבות רבה לתשומת
מהלכו,
ובכל
ערב היציאה לטיול,
ובמקווי מים בטיולים במסגרת
הלב למצב הפיזי של המטייל,
יש להאזין לתחזית מזג האוויר
המוסד החינוכי .תנועות הנוער
במיוחד באזורים חקלאיים
המשודרת באמצעי התקשורת.
השונות מחויבות לנהוג בהתאם
אפשר גם להתעדכן בחדר המצב להנחיות משרד החינוך .לפי הנחיות בהם החשש להימצאות נחשים
ועקרבים עולה בימי הקיץ .חשוב
לטיולים של החברה להגנת
אלו ,מותר לרחוץ בבריכה ובים
בקייטנות ומחנות אך ורק בהתאם להנחות את המטיילים שלא
הטבע באשר לאזורים שיהיה
לנהלים המפורטים בחוזר המנכ"ל להפוך אבנים ,לא להסתובב
בהם עומס חום כבד .הודיע
יחפים בין שיחים וחולות ולהיזהר
החזאי בערב לפני הטיול שיהיו
של משרד החינוך העוסק בכך.
באזורים חקלאיים .רצוי להקפיד
תנאי מזג אוויר קשים מהרגיל
(עומס חום כבד) באזור של יעד כל מטייל כמות מים מספקת על נעילת נעליים גבוהות ולא
הטיול  -אין לבצע טיולי שטח .ושמיכלי המים של האוטובוסים סנדלים ,ובכך להימנע מסיכונים
מיותרים.
במקרה זה יידחה הטיול או מלאים ב 60-ליטר לפחות.
יותאם למצב שנוצר  -ביקורים ⋅ בתנאי מאמץ ובימים חמים ⋅ בי ש רא ל נפ ו ץ ה צפ ע
במפעלים ,במוסדות ,במוזיאונים אין להסתמך על תחושת הצמא הארצישראלי המצוי ,והכשתו
או באתרים מוצלים .בעומס חום בלבד ,מכיוון שאין היא משקפת עלולה ליצור נפיחות מקומית,
יש לרכז את ההליכה עד השעה במדויק את האיזון ב'משק המים' אודם מקומי ואף כאבי בטן,
של המטייל .מן הראוי שהאחראי הקאות ,תחושת ישנוניות,
 9:00ומשעה .16:00
לטיול ימריץ את המטיילים הפרעה בקצב הלב וקרישיות
לשתות גם אם אינם חשים צמא .יתר של הדם ,ירידה בלחץ הדם,
עזרה ראשונה ,מזון ומים
חוסר יציבות ,פגיעה נירולוגית
שתיקי
⋅ האחראי לטיול ידאג
טיפ:
ואף מוות במקרים קיצוניים.
ו,
ייבדק
העז רה ה ראשונה
להקפיא את מי השתייה .עם
על כן ,במקרה של הכשה חשוב
שהבודקים יאשרו את שלמות
ההפשרה של המים לשתות
לשמור על מנוחה מוחלטת,
תוכנו של התיק או יציינו מה ולהוסיף מי ברז ,שיתקררו במגע עם
לנסות לקבע את האיבר הפגוע
חסר בו והוא ידאג למילוי החסר .הקרח .באופן כזה ניתן יהיה ליהנות
ולפנות את הנפגע לחדר מיון
המלווים הרפואיים יבדקו לפני
מכמות כפולה של מים קרים.
בהקדם האפשרי .אין לנסות
היציאה את תרמיל העזרה
הראשונה שנמסר להם ,וכל מהלך ⋅ יש לוודא מראש כי המים למצוץ את הארס או להניח
נלקחים מברזים המיועדים חוסם עורקים או קרח ,ואסור
הטיול הוא יהיה צמוד אליהם.
⋅ בטיול רגלי אין חובה לשאת לשתייה .במקרה של ספק לנסות לחבר בין שתי נקודות
אלונקה ,אולם זו חייבת להיות ברכב יש להרתיח את המים .אסור ההכשה או לעשות שימוש
הפינוי שנמצא בנקודת היציאה בהחלט לשתות מים מברזים באלכוהול לחיטוי והרגעה,
או בנקודת הסיום ,או בכל נקודה בשדות ומברזים לכיבוי אש ,מכיוון שפעולות אלו עלולות
אחרת הקרובה למסלול הטיול .מבורות ,ממעיינות ,מערוצי להמריץ את מחזור הדם ולזרז
דבר זה ייעשה בתיאום עם רשות נחלים או ממקורות מים טבעיים את התפשטות הרעל .הדבר נכון
הגנים הלאומיים ,עם מד"א או עם או מלאכותיים שלא אושרו על גם למקרים של עקיצת עקרב
גורמים מקומיים .מקום רכב הפינוי ידי משרד הבריאות ,מחשש צהוב ועקרב שחור עבה זנב.
יהיה ידוע לאחראי הטיול ולמדריך .לזיהום .כמו כן אסור לרחוץ את
הרכב יישאר צמוד ככל האפשר איברי הגוף בהם .אפשר לשתות התנהגות במצבי חירום
לקבוצה המטיילת וישנה את מיקומו ממקורות שידוע בוודאות שאין מצבי חירום בטיול עלולים
בהתאם להנחיות שנקבעו מראש על בהם זיהום (על פי שילוט או על פי להיווצר עקב גורמים שונים ,כגון
תאונה קשה עם נפגעים ,אירועים
ידי האחראי לטיול.
תדרוך של אדם מוסמך).
בטחוניים שונים ואירועים
⋅ יש להצטייד במזון ארוז ועטוף
בריאותיים  -רפואיים ,כמו
בעטיפות פלסטיות או בעטיפות כיצד להישמר
טביעה ,מכת חום ,מקרי הרעלה,
נייר נקיות .המזון יהיה עמיד מהכשות ועקיצות
וראוי לאכילה ,ולא יתקלקל תוך ⋅ יש לנעול נעליים גבוהות לפחות נפילה לתהום ,לבור או למערה
עד הקרסול ,להגנה מפני עקיצות וכו' .האחראי לטיול יקבע את
זמן קצר.
⋅ חובה לרחוץ ידיים לפני ופציעות .בהליכה במים יש לנעול המהות ואת סדר הפעולות שיש
האכילה .יש לרחוץ היטב כל פרי נעליים או סנדלים סגורים .יש לנקוט בכל אירוע תוך הסתייעות,
לדאוג ללבוש מתאים בהתאם במידת הצורך ,באחראי הביטחון,
וירק לפני אכילתו.
⋅ בטיולים באזורים מדבריים לעונות השנה :חולצות בעלות במלווים הרפואיים ,במלווים
על המדריך לוודא שיש בידי שרוול ארוך או קצר ,ומומלצים האחראים ובתלמידים בוגרים■ .

■■■

עובד נפצע קשה
מפגיעת מכבש

הנפגע חולץ על ידי כבאים ,קיבל
סיוע רפואי ראשוני על ידי כונני
'איחוד הצלה' וצוותי מד"א ופונה
לבית החולים.

■■■

עובד נמחץ למוות
בין שתי פלטות ברזל

העובד נמחץ בין שתי פלטות ברזל
בתאונת עבודה באתר בנייה .צוות
מד"א ביצע בו פעולות החיאה
ממושכות ,אולם הוא מת מפצעיו.
גופתו הועברה למכון לרפואה
משפטית באבו כביר.
המשטרה חוקרת את האירוע,
שפרטיו הועברו למשרד התמ"ת.

■■■

פועל נפל מגובה
 6מטר ונפצע קשה

עובד שטיפל בצנרת על אחד
הגגות של בית עסק נפל מגובה
 6מ' ונפצע קשה .למקום הוזעקו
ניידת מד"א וניידת משטרה.
החובשים נתנו טיפול ראשוני
לפצוע והוא הועבר לבית החולים
להמשך טיפול .מהמשטרה
נמסר ,כי לאחר תיחקור ראשוני
במקום העבירו השוטרים את
המשך החקירה לטיפול מחלקת
החקירות.

■■■

פועל נפצע בינוני
מפגיעת ממלגזה

פועל נפצע באורח בינוני מפגיעת
מלגזה .צוות רפואי בסיוע
אמבולנס מד"א הגיע למקום,
העניק לפצוע טיפול ראשוני ופינה
אותו לבית החולים.

■■■

נפצע קשה כשידו
נתפסה במערבל בטון

חומר זה מובא מתוך אגרת מס' 1
תשרי תשי"ז ,ספטמבר 1957
מאת אינג' פ .הדס
מספר ועדות הבטיחות ומחנה הפעילים בהן גדל והולך ,וקצב הרחבה
זה יגבר בעתיד .בצד עניניו המקומיים של כל מפעל ומפעל צצות
בעיות המשותפות לכל מחנה זה של אנשי ציבור המקדישים התענינות,
זמן ומחשבה למטרה האנושית הנעלה של דאגה לשלומו ולבריאותו של
האיש העובד בישראל ,למלחמה בהזנחה ,בשאננות ובשויון הנפש לכל
אשר יכול למנוע רבבות נפגעים ,אלפי נכים ועשרות הרוגים.
לכם מוקדשת ומכוונת אגרת זו ,אשר תופיע להבא במועדים קצובים.
מה רוצים אנו להשיג בה? דברים רבים ,קשים אך חשובים:
 .1לתת בידכם כלי שילכד אתכם למחנה אחד ויעמידכם במגע ישיר
עם המוסד ,כך שבעבודתכם האפורה מלאת הקשיים לא תרגישו עצמכם
בודדים ומיותמים.
 .2לתת בידכם חומר המבטא את מאבקכם והישגיכם .חומר זה יסביר
לשכבות נותני העבודה והעובדים את תפקידכם ויסייע בידכם להגיע
למעמד הראוי לכם לפי חשיבות פעולתכם.
 .3לאפשר לכם ללמוד מהצלחתה או מכשלונה של ועדה זו או אחרת.
כך ייהפך הנסיון הנקנה לעתים במחיר יקר מאוד לנחלת הרבים.
 .4לספר לכם על הנעשה במוסד ועל תכניותיו לעתיד ,כדי שתדעו
במה יכול הוא לשרת אתכם היום ומחר.
 .5ואחרון אחרון  -לאפשר לכם ,תוך זמן מתקבל על הדעת ,לעמוד
על רגליכם אתם ,כדי שתרצו ,תדעו ותוכלו לראות במהנדסי המוסד
העובדים אתכם ,ידידים-יועצים ולא בעלי מקצוע העושים את
המלאכה והאחראים העיקריים לענינים שהוטלו להלכה ולמעשה
קודם כל עליכם!
אנו נשתדל כמיטב יכולתנו לעשות את האגרת מועילה ומעניינת ,אולם
הצלחתה תלויה כמובן ,בראש ובראשונה ,בהיענותכם ובמידת שיתוף
הפעולה שלכם .גם במקרה זה  -עזרו לנו כדי שנוכל לעזור לכם!

מה דעתך?
מתוך 'אגרת' מס'  - 2שבט תשי"ז ,ינואר 1957
קרא את השאלה ,עיין בה יפה וענה "כן" או "לא" .אם אין ביכולתך
להכריע ,פנה אל מערכת האגרת אשר תעזור לך בפתרונה .אם נראה לך
שביחס לשאלה מסוימת יש לך לומר משהו העלול לענין חבריך בועדות
אחרות  -שלח לנו בכתב את דבריך ונביא אותם באחת מהגליונות
הקרובים של האגרת או באחד הפרסומים המתאימים האחרים.
כן  /לא
 .1אפשר למנוע תאונות ,אם משתדלים די הצורך
כן  /לא
 .2לעולם אי אפשר לקבוע את מחירה הממשי של תאונה
 .3ישנם שלומיאלים שתמיד תקרינה להם תאונות למרות
כן  /לא
כל מה שנעשה למניעתן
כן  /לא
 .4חמישים אלף ל"י הם פיצוי מתאים לאובדן נפש
כן  /לא
 .5כל מנהל עבודה חייב להתאמן בעזרה ראשונה
 .6יש ענפי תעשיה בהם ניתן לעשות אך מעט
כן  /לא
למניעת תאונות קטלניות
כן  /לא
 .7בחרדתנו לבטיחות אנו עלולים להגיע לידי הגזמה
 .8שלושת אלפים וחמש מאות ל"י הנם פיצוי מתאים
כן  /לא
לאבדן יד או רגל
 .9לעוסקים במלאכה הזכות לקבוע את סידורי הבטיחות
כן  /לא
היות שאת נפשם הם קובעים
 .10עם תלבושת מגן ,משקפיים ,כובעי מגן ונעלי בטיחות
קשה לפעמים לעבוד ויש בזה כדי להצדיק את אלה
כן  /לא
המסרבים להשתמש בהם

פועל במפעל נפצע באורח קשה
כשידו נתפסה במערבל בטון
ונקטעה .צוות מד"א פינה אותו
לבית החולים.

■■■

פועל בניין
התחשמל למוות

הפועל ,שעסק בשיפוצים בבית
מגורים בעיר ,נמצא כשבידו
מכשיר חיתוך ועל פי החשד
התחשמל .למקום הגיעו מתנדבים
של צוות זק"א ,ניידת של מד"א
ומשטרה .נאספו ראיות ,והגופה
ה ועברה לקבורה בישובו.
המשטרה חוקרת את נסיבות
האירוע■ .

דע יותר  -קבל יותר
הצטרף לחוג העמיתים של
המוסד לבטיחות ולגיהות
צלצל

03-6575147

לא מומלץ לנסות בבית

מרכז המידע מודיע:

• יש לך בעיה או שאלה כללית או אישית בתחומי בטיחות ובריאות בתעסוקה?
• האם אתה זקוק למידע בנושאי בטיחות וגיהות ,חומרים מסוכנים ,מניעת תאונות וכד'?

פנה למרכז המידע ותיענה במהירות
ניתן לפנות טלפונית ,באמצעות הפקס או בדוא"ל
כל הפניות נשמרות בסודיות • התשובות ללא תשלום
(למעט תשובות ליועצים פרטיים ,לשמאים ולעורכי דין).

כתובתנו :המוסד לבטיחות ולגיהות ,מרכז המידע
רח' מזא"ה  ,22תל אביב ת.ד 1122 .מיקוד 61010
דוא"ל info@osh.org.il :טל ,03-5266455 .פקס03-5266456 .

שירות חדש לנוחות המשתמשים:
חיוג מקוצר *9394 :מכל טלפון – סלולרי וקווי

חפש את "שאלת השבוע" באתר שלנו www.osh.org.il

הערת המערכת :אנו משתדלים לשמור על הטקסט כמו שהוא ,ללא שינויי עריכה או הגהה .הרבה חן אפשר למצוא בעברית של אז...

⋅ עם קבלתו לעבודה חובה על
המעסיק להעביר לעובד הצעיר
הדרכה בדבר הסיכונים הקיימים
במקום העבודה ,ובמיוחד בעמדת
העבודה הספציפית שלו .ההדרכה
שתינתן צריכה להיות מובנת לו
ויש לספק את תמצית ההנחיות
בכתב .זכור שנוער שיוצא לעבודה
הוא חסר ניסיון ,ועל כן ההדרכה
חשובה ביותר.
⋅ חובה על המעסיק לתת לנער
העובד ציוד מגן ואמצעי מגן
הנדרשים והמתאימים לביצוע

עבודתו .חובה על הנער העובד
להשתמש בציוד.
⋅ יש לספק לנער העובד הדרכה גם
בנהלי חירום  -מה לעשות וכיצד
להגיב אם הוא נתקל בתקלה,
בשריפה ,בבעיה עם לקוחות או
בכל עניין אחר.
⋅ עודד את הנער העובד לישון
לפחות שבע-שמונה שעות בלילה
שלפני יציאתו לעבודה .בילוי עד
השעות המאוחרות יגרום לעייפות
ולחוסר ריכוז למחרת בעבודה.
⋅ עודד את העובד הצעיר לשמור
על ניקיון אזור העבודה .חוסר
סדר ,בלגן ולכלוך מהווים מפגעים

בטיחותיים.
⋅ שים לב שהנער אינו מרים
משאות מעבר ליכולתו .הרמת
מ שא ות כבדים מ ח ייבת
מיומנות .הרמה לא נכונה עלולה
לפגוע בגבו ולגרום לנכות.
⋅ הנחה את הצעיר להתאים
את הלבוש לסוג העבודה שהוא
מבצע .עבודה בחוץ בשמש
מחייבת חבישת כובע וביגוד
מתאים ,כולל נעליים נוחות
וסגורות.
⋅ ודא שהנער העובד אצלך
שותה מספיק מים ואוכל את
ארוחותיו■ .

פועל בניין נפצע קשה לאחר שנפל
מגובה של כ 10-מ' באתר בנייה.
צוותים של מד"א הגיעו למקום,
העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו
לבית החולים הקרוב.

היום לפני...
האגרת לשם מה?

