טופס אדום – הוראות למילוי
אדם הנפגע במהלך פעילות תנועתית ,בין אם הוא חניך ,מדריך ,הורה ,מבקר או כל גורם אחר ,יכול לתבוע אותנו עד 7
שנים מיום התרחשות האירוע ,ואם מדובר בקטין זכות התביעה שמורה לו עד גיל .52
על מנת להתגונן מתביעות אפשריות עתידיות ,עלינו לבצע תיעוד איכותי ומדויק של כל פציעה ולהודיע על כך לחברת
הביטוח מבעוד מועד .מסירת ההודעה לחברת הביטוח הינה באחריות צוות מפעלים.
על כל פציעה כמפורט בהמשך יש למלא דו"ח פציעה תנועתי ולשלוח לו תוך  52שעות מרגע הפציעה לרכז מפעלים .יש
למלא את הדו"ח בהרחבה ולהקפיד על מילוי פרטים מדויקים.
נק' חשובות למילוי הטופס
 .1יש למלא את כל הפרטים הידועים ,ולהשלים את הפרטים שלא ידועים מרשימות חניכים.
 .5יש לפרט בהרחבה ככל הניתן ,ולא להחסיר שום פרט.
 .3חשוב להסביר בדיוק כיצד התרחשה התאונה ,ולפרט בדיוק מה הטיפול הרפואי שהוגש.
 .2יש לצרף טפסים רפואיים או אחרים שקשורים לאירוע.
 .2מילוי הטופס לא ייעשה על חשבון מתן טיפול רפואי מיידי.
הטופס הינו לשימוש פנימי בלבד ואין להעבירו לגורמים חיצוניים

יש להדפיס את הטופס ולמלא אותו בכתב יד ברור ונהיר .בסיום המילוי יש לסרוק את הטופס ולשלוח אותו למייל –
.yuvalbdin@gmail.com
זהו טופס אדום ידני .במידה וברשותכם מחשב ניתן ועדיף להשתמש בטופס האדום הממוחשב.

טופס אדום – דו"ח פציעה תנועתי
פרטי הנפגע
שם פרטי

שם משפחה
שם הורה

מספר זהות

תאריך לידה

כיתה

מס' טלפון

בית יוצרים

מין
ז/נ

פרטי הפציעה
תאריך הפציעה

מקום הפציעה

כתובת

שעת הפציעה

האיברים שנפגעו

באיזה פעילות התרחשה הפציעה
תקציר מהות הפגיעה

פירוט מלא של התאונה והפציעה – יש לפרט ולהרבות במידע ונתונים

טיפול רפואי מיידי
האם ניתן טיפול רפואי מיידי

איזה טיפול רפואי ניתן ומצבו של הנפגע לאחר הטיפול – יש לפרט בהרחבה

פרטי המטפלים
חבר תנועה
טלפון
כן/לא
כן/לא
כן/לא

שם מלא

הכשרה רפואית

פינוי להמשך טיפול
האם התבצע פינוי?

פירוט

לאן פונה החניך

סיכום הפינוי – מה הבדיקות שבוצעו ,מה התוצאות ,מה הטיפול שניתן – יש לצרף טפסים רלוונטיים

עדי ראייה
שם מלא

תפקיד

מס' טלפון

1
5
3
פרטי ממלא הטופס
שם מלא

תפקיד

טלפון

יש לסרוק ולשלוח למייל – yuvalbdin@gmail.com

דוא"ל

