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 السراي الحكومي الكبير  -إلدارة الكوارث  العمليات الوطنيةغرفة 
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 حسب األقضية النشطة توّزع الحاالت 
 

  

191 
 مجموع حاالت الوفاة 

 20426 
 حالة تم تسجيلها  

 21/2/2020منذ 
   

4 
 جديدة  اةوف تحاال 

 

1413 
 وافدين 

19013 
 مقيمين

   

6139 
 حالة شفاء 

 415 
 جديدة  ةحال

   

697 
 حالة تم تسجيلها في القطاع الصحي 

 19 
 ينوافد

396 
 مقيمين 

   

23 
تم تسجيلها في القطاع الصحي   تحاال

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ 

 
563,286 

 21/2/2020فحص كورونا منذ 

   

 
 6834 

فحوصات كورونا للمقيمين خالل الـ  

 ساعة المنصرمة  24
   

 
 2162 

فحص كورونا للوافدين في المطار  

 المنصرمة  ساعة 42خالل الـ 
   

 

14096 
 ( Active Cases)حالة نشطة 

13730 
 في العزل المنزلي ةحال

 366 
 حالة استشفاء 

   

0 
  24جديدة متوسطة خالل الـ   ةحال

 ساعة المنصرمة 

 260 
 المتوسطة مجموع الحاالت 

   

1 
جديدة في العناية الفائقة  ةحال

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ 

 106 
مجموع الحاالت في العناية 

 الفائقة 
   

  عالميا   لبنان 
 عدد اإلصابات اإلجمالي  27,206,270 20426

   

 عدد الوفَيات  885,810 191
   

 نسبة الوفَيات  % 3,25 0.93%
   

 عدد حاالت الشفاء  19,291,124 6139
   

   

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 

 منحنى الحاالت النشطة 

 حالة قيد التحقق  4729 :مالحظة
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 األقضية والبلداتالتوّزع اليومي لإلصابات حسب  
 

 عدد الحاالت  كسروان قضاء   عدد الحاالت  قضاء المتن   عدد الحاالت  قضاء بعبدا  عدد الحاالت  محافظة بيروت 

 1 ادونيس  1 عين عار  3 عين الرمانة  1 عين المريسة

 1 غزير  2 البوشرية  3 بعبدا  1 المنارة 

 1 غينة   1 بكفيا  2 بئر حسن  1 الروشة 

 1 غسطا  3 برج حمود  7 برج البراجنة  5 الحمرا 

 1 جونية غدير  1 الدورة  5 الشياح  1 المصيطبة 

 4 حارة صخر   6 الضبية  33 الغبيري   1 الياس  مار

 2 جونية صربا   1 الفنار   9 الحدث   2 تلة الخياط 

 2 السهيلة   2 جل الديب   11 حارة حريك   1 الظريف

 1 طبرجا  1 المنصورية  5 الجناح  3 المزرعة

 4 ذوق مكايل  1 مزرعة يشوع  1 الليلكي   2 برج ابي حيدر

 1 ذوق مصبح   2 النبعة   2 المريجة   5 طريق الجديدة

 1 قيد التحقق   1 النقاش   1 وادي شحرور    7 راس النبع 

 عدد الحاالت  جبيلقضاء   1 شهوان قرنه  4 االوزاعي  8 االشرفية 

 1 عمشيت  1 رومية  2 تحويطة الغدير   4 قيد التحقق 

 2 ون رحص   1 سد البوشرية  3 قيد التحقق   عدد الحاالت  الشوف قضاء 

 2 نهر إبراهيم  2 سن الفيل   عدد الحاالت  عاليهقضاء   1 راندبع

 1 قرطبا  عدد الحاالت  طرابلس قضاء   1 عرمون   1 بعقلين

 عدد الحاالت  الكورة قضاء   5 البداوي   1 ة عيد دار  2 برجا

 1 برسا  18 ء المينا  7 بشامون   1 شحيم

 1 بتوراتيج   1 الحديد  1 بسوس  3 الجية 

 1 ضهر العين  2 القبة   4 الشويفات   1 معاصر الشوف

 1 راس مسقا   2 التبانة  2 حي السلم   1 مجدل معوش 

 عدد الحاالت  بنت جبيلقضاء   3 قيد التحقق   2 خلدة  2 الناعمة

 3 برعشيت  عدد الحاالت  البقاع الغربيقضاء   1 قيد التحقق   4 السعديات

 1 خربة سلم   1 الصويري  عدد الحاالت  عكارمحافظة   عدد الحاالت  البترونقضاء 

 1 السلطانية  عدد الحاالت  جزينقضاء   1 المسعودية  1 البترون

 1 ياطر  1 لبعا  عدد الحاالت  زحلةقضاء   عدد الحاالت  المنية الضنية قضاء 

 عدد الحاالت  بعلبك قضاء   1 وادي بعنقودين   1 رياق  1 بخعون

 3 بعلبك  عدد الحاالت  النبطية قضاء   1 تعلبايا  1 دير عمار

 5 شمسطار   1 ليم اعربص   2 زحلة المعلقة   2 المنية 

 1 دير األحمر   1 الشرقية   1 قيد التحقق   عدد الحاالت  صيدا قضاء 

 2 حوش رفقا   1 حبوش  عدد الحاالت  صور قضاء   1 الغازية

 2 قصرنبا   1 جبشيت  4 برج الشمالي   1 الهاللية

 3 السعيدة  2 النبطية التحتا   1 جويا   2 انصارية 

 1 طاريا  عدد الحاالت  مرجعيونقضاء   4 قيد التحقق   1 مجدليون

 1 قيد التحقق   1 الخيام  عدد الحاالت  حاصبيا قضاء   7 قيد التحقق 

    1 ميس الجبل   1 شويا   1 نبوريتط

          1 الزرارية 

           

           

 
 

 

 
  

 
  

 
  

 المنحى الوبائي حسب الحاالت اليومية

 

 
 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 



  drm.pcm.gov.lbعلى الرابط: وكافة التعاميم الرسمية الصادرة   يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

 (أيلول 9 -آب  24اليومي )نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات 
 

 
 
 
 

 القضاءحسب  الشفاءتوزع حاالت  القضاءحسب  النشطةتوزع الحاالت 

 
  

 
 

 التسلل الزمني للقرارات بحسب العدد اإلجمالي للحاالت

 

 
 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع  

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 العمرية حسب الفئة  الوفاةتوزع حاالت  األقضيةحسب  الوفاةتوزع حاالت 

 

 

 

 المستشفى بحسب  توزع حاالت الوفاة الجديدة الحاالت اإليجابيةمعدل عدد أيام تضاعف عدد 

  

 
 

 
  

 

 توزع الحاالت حسب الجنسية

   
 
 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 االلتزامتوّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة 
 

  
 

 

توّزع الحاالت حسب الوضع  
 الصّحي

طريقة التعّرض للعدوى  
 بالفيروس 

توّزع الحاالت حسب الفئة   توّزع الحاالت حسب الجنس 
 العمرية

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 ساعة المنصرمة( 24الـ )خالل  عدد األسّرة المتوافرة للمصابين بفيروس كورونا ونسبة اإلشغال

  
 
 

 توزع الحاالت التي تستخدم أجهزة تنفس                     توّزع حاالت االستشفاء        

 

  
 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

    

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 ساعة المنصرمة(  24الـ )خالل  األسّرة المتوافرة للمصابين بفيروس كورونا في المحافظات ونسبة اإلشغال توزع
 

 محافظة بعلبك الهرمل محافظة عكار 

  

 

 محافظة البقاع  محافظة بيروت 

  
 

 محافظة النبطية  لبنان محافظة جبل 

  
 

 محافظة الجنوب  محافظة الشمال

  
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 6/9/2020 اإلجراءات قيد التنفيذ

 وزارة الصحة العامة
، وفق  COVID-19 بـ باإلجراءات الواجب اعتمادها لمخالطي الحاالت اإليجابية المصابة  صدر عن وزارة الصحة العامة بياناً تذكيرياّ   -

 :االتي

يوما، مع العلم أن المخالط هو الشخص الذي تواجد    14عند تسجيل حالة إيجابية، يصار فورا إلى حجر المخالطين لهذه الحالة لمدة   •
 .ة لمدة ال تقل عن عشر دقائق ولمسافة أقصاها مترا واحدايوما التي سبقت تسجيل اإلصاب   14مع المصاب خالل فترة ال  

إن حجر المخالطين حتمي وضروري ويفوق الفحص أهمية. فالفحص قد يأتي سلبيا في البداية من دون أن يعني ذلك عدم اإلصابة،   •
 .يوما  ألن هذه اإلصابة قد تتأكد بعد بضعة أيام في خالل فترة الحضانة التي تمتد بين يومين وأربعة عشر

( أيام بعد آخر احتكاك مع الحالة االيجابية،  7( وسبعة )5إن النسبة األعلى في كشف الحاالت االيجابية للمخالطين تتراوح بين خمسة ) •
 .الفحص ومعاودته في حال دعت الحاجة لذلك إلجراءلذلك تعتبر هذه المدة هي الفضلى  

مخالط من المرض وقد يتحول إلى إيجابي في خالل فترة الحضانة، لذا يشكل  التشديد تكرارا على أن الفحص السلبي ال يعني خلو ال •
 .االلتزام الدقيق بالحجر عامال أساسيا للحد من انتقال المرض

توّزعت  إيجابية جديدة  حالة 15تم تسجيل  حيث  2020أيلول   4و 3بتاريخ  صدر عن الوزارة نتائج فحوصات إضافية للرحالت القادمة   -
 التالي: على الشكل 

3/9/2020 

 عدد الحاالت اإليجابية رقم الرحلة الشركة رحلة قادمة من 

 2 828 الشركة التركية  اسطنبول

 1 826 الشركة التركية  اسطنبول

 MEA 327 2 النجف 

 W5 1152 1 طهران

 1 711 الشركة المصرية  القاهرة

 MEA 323 2 بغداد

 MEA 325 3 إربيل

4/9/2020  

 1 418 الشركة القطرية الدوحة

 1 828 الشركة التركية  اسطنبول

 TO 3980 1 باريس

 15 المجموع

       

 اللبناني  األحمرالصليب 

عدد الحاالت التي تم  
نقلها إلى  
 المستشفيات

4399 
 

عدد مراكز اإلسعاف التي  
 تستجيب

48 
عدد مراكز اإلسعاف  
اإلضافية الجاهزة  

 لالستجابة
0 

التي   PCRفحوصات عدد  
 تم نقلها إلى المختبرات 

43687 
 

عدد المستفيدين من  
حلقات التوعية  

 -COVID حول

69535 
 

عدد المتدربين على إعداد  
 خطط استجابة محلية

 1498 عدد المسعفين المدّربين 8534
عدد المتطوعين المدربين  

 PCRعلى نقل فحوصات 
166 

عدد المتدربين على  
إدارة مراكز الحجر  

 الصحي

8354 
(9  

مستفيدين  
 جدد(

عدد متطوعي الصليب  
االحمر المدربين على  

 التوعية
550 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين على 

 التوعية
217 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين على 

اجراءات الوقاية في  
 الشركات 

967 

عدد المرافق التي تّم  
 تعقيمها 

452 
مرفقان  )

 (جديدان

الملصقات  عدد  
والمنشورات التي تم  

 توزيعها 
1227077 

عدد المعدات التي تم  
 توزيعها 

78862 
 

عدد المستفيدين من  
 المنصات االلكترونية 

4119 
)مستفيد  

 ( جديد واحد
  

 

   األمنية العسكرية واألجهزة 
 م المها الجهة  

 . CIMICتوزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون المدني العسكري  - الجيش 
 . تسيير عدد من الدوريات الراجلة والمدولبة في مختلف المناطق وتفريق تجمعات وفتح طرقات -
 . إقامة حواجز ظرفية في مختلف المناطق ومساندة قوى األمن الداخلي في عزل البلدات -

 

العامة   المديرية 
 الداخلي   األمنلقوى  

 في قضاء عاليه.   مجدلبعناوبلدة  صوربلدة بفالي في قضاء أحياء في مؤازرة البلديات في عزل  -
 : ات التعبئة العامةتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لقرار -

مجموع المحاضر منذ  ساعة المنصرمة  24عدد محاضر الضبط خالل الـ 

 0 خطية بحق مؤسسات مخالفة )القدرة االستيعابية والتدابير الوقائية(محاضر  8/3/2020

 20578 بيروت 0 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )األراكيل والتباعد االجتماعي(

 18294 جبل لبنان  109 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 185 المجموع
 7936 البقاع 

 6776 الشمال

 6654 الجنوب  الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

 60102 المجموع 3 0 192 132 14
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العامة   المديرية 
 لألمن العام

 . إصابة رقيب في قوى األمن الداخلي في بلدة الريحانيةالتبليغ عن   -
 من الجنسية الفلسطينية البص وحالتين في مخيم عين الحلوة لمقيمين في مخيم  حالتين جديدتينالتبليغ عن  -
 تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة في المطار وعلى المرافئ والمعابر الحدودية.  متابعة  -

  .التبليغ عن الحاالت المؤكدة في كافة المحافظات -

العامة   المديرية 
 ألمن الدولة 

 المشتبه بها واإليجابية والحاالت في الحجر المنزلي للمقيمين والوافدين. تقّصي ومتابعة الحاالت  -
 ساعة المنصرمة:  24في المحافظات التي جاءت على النحو التالي خالل الـ  بقرار التعبئة العامة  مااللتزاالتبليغ عن نسبة   -

بعلبك  النبطية  البقاع  عكار  الشمال  الجنوب  بيروت
 الهرمل 

 جبل لبنان

35 % 55 % 66 % 54 % 50 % 65 % 40 % 40 % 
          

 

      وزارة األشغال العامة والنقل
 ساعة المنصرمة( 24)خالل الـ  مطار رفيق الحريري الدولي  

 المغادرة الرحالت  القادمة  الرحالت

 38 عدد الرحالت  37 عدد الرحالت 

 4690 عدد المغادرين 2782 عدد الوافدين 
 
 
 
 
 

 ساعة المنصرمة( 24)خالل الـ  لمرافئا
 مغادرة دخول المرفأ

 على متنها  الوجهة العدد  على متنها  قادمة من  العدد 

 مستوعبات  ليماسول 1 مستوعبات  بور سعيد 1 بيروت

 فارغة  رازا  1 مستوعبات  فالنسيا 1

    مستوعبات  طرابلس  1

 فارغة  أوكرانيا 1    طرابلس 

 3 3 المجموع

       

 قرارات عامة
التوصيات التالية    2020/ 31/8الوطنية لمتابعة اإلجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بتاريخ  صدر عن اللجنة  -

 بناء على تقييم واقع االنتشار الوبائي: 

لمستشفيات  تفعيل اآللية المعتمدة بين وزارة الصحة العامة والصليب األحمر اللبناني لتوزيع ونقل الحاالت المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا إلى ا •
إشغال   نسبة  يومية حول  بلوائح  األحمر  الصليب  تزويد  يتم  أن  الصحة على  في وزارة  المنشأ  االتصال  مركز  من خالل  والخاصة  الحكومية 

 مستشفيات.  ال

 لدى وزارة الداخلية والبلديات لمتابعة أوضاع المصابين بفيروس كورونا.   IMPACTتفعيل عمل المنصة االلكترونية  •

 % فقط مع التزام اقصى التدابير الوقائية. 50إعادة فتح مراكز ألعاب التسلية بنسبة إشغال  •

قة من وزارة الداخلية والبلديات ومراقبة من قبل شرطة البلدية على أال تتعدى  إعادة فتح حدائق األعراس الخارجية فقط شرط الحصول على مواف •

 %.  50نسبة اإلشغال الـ  

 تحليلية النتشار فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة االتصاالت والجامعة اللبنانية.  إحصائيةإجراء دراسة   •
 .  www.drm.pcm.gov.lbرابط االلكتروني: : يمكن االطالع على التوصيات الكاملة على المالحظة              

 

 مخالفات قرارات التعبئة العامة
 . ومظاهراتتجمعات مطلبية  -
اليدين،  )وضع الكمامة أو قناع الوجه، تعقيم  عدد من المحالت واألسواق    عدم االلتزام بالتدابير واإلجراءات الوقائية المطلوبة في  -

 الحفاظ على المسافة اآلمنة(. 
 % من اإلشغال في عدد من المطاعم ومراكز ألعاب التسلية.  50عدم االلتزام بنسبة الـ   -
 تجمعات في مناسبات اجتماعية.   -
 عدم التزام المخالطين لحاالت مؤكدة بإجراءات العزل المنزلي لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية.   -
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 PCR ئحة بالمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـال

 

 المستشفيات الحكومية 

 الموقع  اسم المستشفى   الموقع  اسم المستشفى  

 بنت جبيل مستشفى بنت جبيل الحكومي بيروت مستشفى رفيق الحريري الجامعي

 زحلة مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي طرابلس  مستشفى طرابلس الحكومي

 البترون مستشفى البترون الحكومي كسروان  البوار  -مستشفى فتوح كسروان الحكومي 

 حلبا  الحكوميمستشفى حلبا  بعلبك  مستشفى بعلبك الحكومي

   تبنين  مستشفى تبنين الحكومي

 بيروت (HDF/Mérieux/USJمستشفى أوتيل ديو دو فرانس ) بيروت AUBMC مستشفى الجامعة األميركية

 بيروت ( LAUمستشفى رزق ) بيروت Saint George Hospitalمستشفى القديس جاورجيوس 

 طرابلس  مستشفى المظلوم  جبيل  CHU-NDS مستشفى سيدة المعونات الجامعي

 بعبدا مختبر الهادي  طرابلس  مستشفى المنال

 جبيل  مختبر عقيقي الكورة  مستشفى هيكل 

 صور  MDC مختبر المشرق المتن مستشفى سرحال 

 صور  مستشفى جبل عامل  بيروت HLGمستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي 

 بيروت  األطباء مختبر مركز  بعبدا MLHمستشفى جبل لبنان 

 صيدا  KMLمختبر الكريم  بعبدا مستشفى السان جورج الحدث 

 النبطية SDCمختبر الصباح  الشوف  مستشفى عين وزين

 بعبدا INOVIEمختبر  صيدا  مستشفى حمود الجامعي 

 المتن TRANSMEDICALمختبر  بعلبك  مستشفى دار األمل الجامعي

 زحلة MCCمختبر  النبطية  مستشفى الشيخ راغب حرب 

 الحازمية SACRE-COEURمستشفى قلب يسوع  زغرتا CHNمختبر الشمال االستشفائي 

 المنصورية  BELLEVUEمستشفى  الحازمية CLINIGENمختبر 

 طرابلس    LMSEمختبر مكروبيولوجيا الصحة والبيئة  الغبيري المختبرات الحديثة 

 بيروت مستشفى الرسول األعظم  بيروت AMERICAN DIAGNOSTIC CENTERمختبر 

 طرابلس  مستشفى النيني زحلة مستشفى خوري 

   الحمرا   Medical Diagnostic Treatment Centerمختبر 

انتشار الوباء ال تتضّمن رقم هاتف لتتبع الحاالت مما يساهم في    مالحظة: بعض نتائج الفحوصات اإليجابية التي ترسل من هذه المختبرات إلى وزارة الصحة العامة  


