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 حسب األقضية النشطة توّزع الحاالت 
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تم تسجيلها في القطاع الصحي   ةحال

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ 

 
570,200 

 21/2/2020فحص كورونا منذ 

   

 
 4887 

ل الـ  فحوصات كورونا للمقيمين خال

 ساعة المنصرمة  24
   

 
 2027 

فحص كورونا للوافدين في المطار  

 المنصرمة  ساعة 42خالل الـ 
   

 

14196 
 ( Active Cases)نشطة  حالة

13726 
 في العزل المنزلي ةحال

 470 
 حالة استشفاء 

   

0 
  24جديدة متوسطة خالل الـ   ةحال

 نصرمة ساعة الم

 358 
 الحاالت المتوسطة مجموع  

   

6 
جديدة في العناية الفائقة   تحاال

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ 

 112 
مجموع الحاالت في العناية 

 الفائقة 
   

  عالميا   نان لب
 عدد اإلصابات اإلجمالي  27,374,094 20826

   

 عدد الوفَيات  894,336 200
   

 نسبة الوفَيات  % 3,26 0.96%
   

 عدد حاالت الشفاء  19,446,055 6430
   

   

 

 ات الصادرة عن وزارة الصحة العامة المعلوم  :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 

 منحنى الحاالت النشطة 

 حالة قيد التحقق  4818 :مالحظة
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 األقضية والبلداتالتوّزع اليومي لإلصابات حسب  
 

 عدد الحاالت كسروان قضاء   عدد الحاالت تنقضاء الم  عدد الحاالت قضاء بعبدا  عدد الحاالت محافظة بيروت 

 2 ذوق مكايل   3 برج حمود  1 الشياح   3 الروشة 

 1 جونية غدير   2 سن الفيل   1 الغبيري  3 الحمرا

 2 ذوق مصبح  2 جديدة المتن  4 نة عين الرما  1 الظريف

 2 أدونيس   3 بوشريةال  2 قرن الشباك  3 المزرعة 

 3 جونية حارة صخر   2 سد البوشرية  2 ك حارة حري  1 حيدربرج أبي 

 4 طبرجا   2 تية السب  4 البراجنةبرج   1 البسطة الفوقا

 1 البوار  2 الدكوانة  1 يجة المر  9 طريق الجديدة 

 1 العقيبة   1 انطلياس   1 بعبدا   5 األشرفية 

 2 السهيلة  3 جل الديب  8 ثالحد  6 قيد التحقق 

 2 كفرحباب  1 الزلقا   1 ة ويزالل  عدد الحاالت وفقضاء الش

 1 برج الفتوح  3 الضبية   1 العبادية   3 سبلين 

 1 كفورال  1 مزرعة دير عوكر   3 قيد التحقق   4 برجا

 1 درعون   1 المنصورية  عدد الحاالت عاليهقضاء   5 الوردانية

 1 تعشقو  2 الفنار  2 الشويفات العمروسية   1 مزمورا 

 1 فيطرون   2 ادةسع عين  4 حي السلم  1 حصروت 

 عدد الحاالت زحلة  ءقضا  2 بصاليم   8 خلدة   عدد الحاالت جبيل قضاء 

 1 مكسي   1 شوع مزرعة ي  1 يفات األمراءالشو  3 جبيل

 1 لياس ابر   1 فيا بك  1 القماطية  3 عمشيت 

 2 عنجر مجدل   عدد الحاالت ظة عكار محاف  1 قبرشمون   1 حاالت 

 1 قيد التحقق   1 كوشا   الحاالتد عد الكورة قضاء   1 كفون 

 عدد الحاالت البقاع الغربي ءقضا  1 ببنين   2 برسا  1 غلبون

 1 المنارة   1 رد نهر البا  1 نخلة  2 حبوب 

 عدد الحاالت هرمل ال ءقضا  1 برقايل  عدد الحاالت زغرتاقضاء   عدد الحاالت طرابلسقضاء 

 1 الهرمل   1 بو دن  5 غرتا ز  2 الزيتون

 عدد الحاالت دا صي ءقضا  1 أكروم   1 بسبعل  2 الرملب با

 1 مةيصيدا القد  4 قيد التحقق   3 مزيارة  1 التل

 2 قياعة   عدد الحاالت بشري ءقضا  1 قيد التحقق   5 القبة 

 1 مجدليون   1 بلوزا  عدد الحاالت البترونقضاء   5 اهرية الز

 1 عبرا  عدد الحاالت المنية الضنية  ءقضا  1 كفر عبيدة   2 لتبانةا

 1 هرانيالز  2 المنية  1 كفيفان   11 الميناء 

 1 الصرفند   1 السفيرة   2 قيد التحقق   1 القلمون

 1 المروانية  عدد الحاالت بيت جبيل ءقضا  عدد الحاالت النبطية ءقضا  1 البداوي

 1 عنقون  1 دبل  1 مزرعة كفر جوز   39 قيد التحقق 

 5 قيد التحقق   1 التحقق قيد   4 هراني زال دير  عدد الحاالت صور  ءقضا

    عدد الحاالت حاصبيا  ءقضا  2 يريةالنم  2 جويا

    2 قيد التحقق   1 ميفدون  1 القاسمية 

       1 زوطر الشرقية   عدد الحاالت جزين  ءقضا

       4 قيد التحقق   1 بكاسين

           

           

 ليومية حسب الحاالت ا   المنحى الوبائي

  
 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :مرجعال
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 (أيلول 7 -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  

 

 ات الصادرة عن وزارة الصحة العامة المعلوم  :المرجع
 

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

  
 

 

ضع  حسب الولحاالت توّزع ا
يالصحّ   

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        

 

  
 

 

 ادرة عن وزارة الصحة العامة المعلومات الص   :المرجع
 

    

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :مرجعال
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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 

  

 

 افظة النبطية حم لبنان محافظة جبل 

  
 

 محافظة الجنوب  محافظة الشمال

  

 
 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع 
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 7/9/2020 اإلجراءات قيد التنفيذ

 وزارة الصحة العامة
الثانية من مواجهة كورونا من خالل زيادة عدد االسرة في مستشفى طرابلس الحكومي ومستشفى    المرحلةبداية  أعلنت وزارة الصحة العامة   -

 . PCR ـ الفحوصات عدد  زيادةمع  كار ومستشفى عاصون الحكومي في الضنية ومي في عحكعبد هللا الراسي ال

  ةللمرحلة الثاني  دادالستعاولجهوزية  زيادة اضمن إطار  وذلك   PCR EXPERT هدن الحكومي جهازإمستشفى    العامةالصحة  سلّمت وزارة   -
 نتشار الوباء.  من ا

ي طرابلس  كيفية الحد من انتشار فيروس كورونا ف  ي ث فللبحطرابلس    سراي في     موسعا  حافظ الشمال اجتماعا  مع مالعامة  الصحة  وزير  عقد   -
 بلديات.  حادات البلديات والعاون مع اتبالت ءوقاية من تفشي الوبا جراءات المتخذة للمعالجة والوسائر األقضية الشمالية، واإل

القادمة   - نتائج فحوصات إضافية للرحالت  إيجابية جديدة    ت حاال  4تم تسجيل  حيث    2020لول  أي  5و  4و  3بتاريخ  صدر عن الوزارة 
 لتالي: توّزعت على الشكل ا

4/9/2020 

 عدد الحاالت اإليجابية رقم الرحلة الشركة رحلة قادمة من 

 MEA 365 1 جدة

5/9/2020  

 1 131 الشركة العراقية  بغداد

 1 135 الشركة اإلماراتية البصرة

 MEA 276 1 يرفان 

 4 المجموع

       

 اللبناني  األحمرالصليب 

عدد الحاالت التي تم  
نقلها إلى  
 تالمستشفيا

4485 
حالة   47)

 جديدة(
 

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

70525 
(990  

مستفيدا   
 جديدا (
 

المتدربين على إعداد  د  عد
 استجابة محليةخطط 

 1498 عدد المسعفين المدّربين 8534
عدد المتطوعين المدربين  

 PCRعلى نقل فحوصات 
166 

عدد المتدربين على  
إدارة مراكز الحجر  

 الصحي

8354 
 

عدد متطوعي الصليب  
االحمر المدربين على  

 التوعية
550 

عدد المتطوعين  
ين على ن المدربالجامعيي

 التوعية
217 

عدد المتطوعين  
ين على لجامعيين المدربا

اجراءات الوقاية في  
 الشركات 

967 

عدد المرافق التي تّم  
 تعقيمها 

458 
مرافق   6)

 (جدد

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم  

 توزيعها 
1228877 

عدد المعدات التي تم  
 توزيعها 

78927 
(65  

مجموعة 
 جديدة(
 

المستفيدين من  عدد  
 لكترونية المنصات اال

4119 
 

  

 

   األمنية العسكرية وة جهزاأل
 م المها الجهة  

 . CIMICتوزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون المدني العسكري  - الجيش 
 . إقامة حواجز ظرفية في مختلف المناطق ومساندة قوى األمن الداخلي في عزل البلدات -

العامة   المديرية 
 الداخلي   األمنلقوى  

 في قضاء الشوف.  دميتبلدة زغرتا و قضاء في   بيت الفقسبلدة أحياء في  ديات في عزلمؤازرة البل -
 : ات التعبئة العامةتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لقرار -

مجموع المحاضر منذ  ساعة المنصرمة  24خالل الـ  عدد محاضر الضبط

 0 ير الوقائية(مخالفة )القدرة االستيعابية والتدابمحاضر خطية بحق مؤسسات   8/3/2020

 20582 بيروت 0 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )األراكيل والتباعد االجتماعي(

 18403 ل لبنان بج 109 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 185 المجموع
 7949 البقاع 

 6776 الشمال

 6666 الجنوب  الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

 60240 المجموع 12 0 13 109 4
 

العامة   المديرية 
 لألمن العام

 . التبليغ عن إصابة راهبة في دير القديسة رفقا في بلدة حربتا -
 في طرابلس.  الحكومي في القبةبداوي وذلك في المستشفى مخيم ال منوفاة فلسطيني التبليغ عن  -
 وعلى المرافئ والمعابر الحدودية.   تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة في المطارمتابعة  -

  .التبليغ عن الحاالت المؤكدة في كافة المحافظات -

العامة   المديرية 
 ألمن الدولة 

 والوافدين. لحاالت في الحجر المنزلي للمقيمين تقّصي ومتابعة الحاالت المشتبه بها واإليجابية وا  -
 ساعة المنصرمة:  24اءت على النحو التالي خالل الـفي المحافظات التي ج  بقرار التعبئة العامة  مااللتزاالتبليغ عن نسبة   -

بعلبك  النبطية  البقاع  عكار  الشمال  الجنوب  بيروت
 الهرمل 

 جبل لبنان

 % 60 % 30 % 80 % 70 % 50 % 85 % 65 غير محدد 
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      األشغال العامة والنقلوزارة 
 ساعة المنصرمة( 24)خالل الـ  مطار رفيق الحريري الدولي  

 المغادرة الرحالت  القادمة  الرحالت

 35 عدد الرحالت  37 عدد الرحالت 

 3711 عدد المغادرين 2530 عدد الوافدين 
 
 
 
 
 

 ساعة المنصرمة( 24)خالل الـ  لمرافئا
 مغادرة دخول فأالمر

 على متنها  الوجهة العدد  على متنها  قادمة من  العدد 

 مستوعبات  االسكندرية  1 ات سيار االسكندرية  1 بيروت

 مستوعبات  بور سعيد 1   

 2 1 المجموع

       

 عامة قرارات
التوصيات التالية    7/9/2020بتاريخ  الوطنية لمتابعة اإلجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد  صدر عن اللجنة   -

 بناء على تقييم واقع االنتشار الوبائي: 

باعد  رم الت االستيعابية بشكل يحت% كحد أقصى من قدرتها  50تكون سعة الصفوف  أن  على    حلالمرا  لكافة يم المدمج  علعتماد التا •

 .  ة مييجي حسب المراحل التعلبشكل تدري 2020لول ي أ 28بدأ العام الدراسي بتاريخ ، حيث يلمطلوبا

% من  50وجوب االلتزام بنسبة  الداخلية والبلديات  لنقل و عبر وزارتي األشغال العامة واالعامة والخاصة  قل  التعميم على وسائل الن •
 . االستيعابيةتها قدر

ل مجموعة عموذلك من خالل  المؤسسات التربوية  هر ضمن  د تظوبائية طارئة ق  ابة ألي حالةالعمل على وضع معايير وخطة استج •
 ءات والتدابير الوقائية لفيروس كورونا. رالجنة متابعة اإلجلعالي والصحة العامة وممثل عن اليم لتربية والتعا  وزارتيضم ت

التنسيق  م بخطة لتنفيذ حملة التطعي  عسنة ووض  15لى  إ  3ر  رسمية والخاصة من عمقاحات ضد االنفلونزا لطالب المدارس التأمين ل •
 ي. مع الصليب األحمر اللبنان

رسمية  ثانويات الس والدارس في المظيم التدريحول تن   2020/ 9/ 7بتاريخ    132القرار رقم  ليم العالي  صدر عن وزارة التربية والتع -

لطالب  ا  تقسيمكيفية  يمية،  المراحل التعل  لكافةي  مواعيد بدء العام الدراس، حيث يحدد القرار جدول  2021-2020راسي  دالوالخاصة للعام  
إلى اإلجراءات والتدابير  باإلضافة    ، األوضاع الصحية إلى طبيعتهاة  عود ن  راسي لحيتين خالل الفصل األول من العام الدموعضمن مج

لمنع تفشي الوباء في المؤسسات  حفاظ على التباعد المطلوب  وال  التدريسطلبات  متل تأمين  واجب اتخاذها على صعيد المدرسة من أجال
 التربوية.  

 
 .  www.drm.pcm.gov.lbرابط االلكتروني: : يمكن االطالع على التوصيات الكاملة على المالحظة              

 

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

 اآلمنة(.  الحفاظ على المسافة
 التسلية.   % من اإلشغال في عدد من المطاعم ومراكز ألعاب 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 عتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـئحة بالمختبرات المال

 

 المستشفيات الحكومية 

 الموقع  اسم المستشفى   الموقع  اسم المستشفى  

 بنت جبيل فى بنت جبيل الحكوميمستش 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 Hospitalلقديس جاورجيوس مستشفى ا 

 طرابلس  مستشفى المظلوم  جبيل  CHU-NDS مستشفى سيدة المعونات الجامعي

 بعبدا ر الهادي مختب طرابلس  مستشفى المنال

 جبيل  مختبر عقيقي الكورة  مستشفى هيكل 

 صور  MDC مختبر المشرق المتن مستشفى سرحال 

 صور  مستشفى جبل عامل  بيروت HLGى اللبناني الجعيتاوي الجامعي مستشف

 بيروت  األطباء مختبر مركز  بعبدا MLHمستشفى جبل لبنان 

 صيدا  KMLمختبر الكريم  بعبدا مستشفى السان جورج الحدث 

 النبطية SDCمختبر الصباح  الشوف  مستشفى عين وزين

دابعب 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 Centerر مختب
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