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 حسب األقضية النشطة توّزع الحاالت 
 

  

207 
 مجموع حاالت الوفاة 

 21324 
   حالة تم تسجيلها

 21/2/2020منذ 
   

7 
 جديدة  اةوف تحاال 

 

1424 
 وافدين 

19900 
 مقيمين

   

6722 
 حالة شفاء 

 498 
 جديدة  ةحال

   

711 
 حاالت تم تسجيلها في القطاع الصحي

 4 
 ينوافد

494 
 ن مقيمي

   

3 
تم تسجيلها في القطاع الصحي   تحاال

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ 

 
581,296 

 21/2/2020فحص كورونا منذ 

   

 
 7787 

فحوصات كورونا للمقيمين خالل الـ  

 ساعة المنصرمة  24
   

 
 3309 

فحص كورونا للوافدين في المطار  

 المنصرمة  ساعة 42خالل الـ 
   

 

14395 
 ( Active Cases)حالة نشطة 

13991 
 في العزل المنزلي ةحال

 404 
 استشفاءت حاال 

   

0 
  24جديدة متوسطة خالل الـ   ةحال

 ة ساعة المنصرم

 282 
 الحاالت المتوسطة مجموع  

   

10 
جديدة في العناية الفائقة   تحاال

 ة ساعة المنصرم 24خالل الـ 

 122 
مجموع الحاالت في العناية 

 الفائقة 
   

  عالميا   لبنان 
 عدد اإلصابات اإلجمالي  27,598,422 21324

   

 عدد الوفَيات  898,622 207
   

 نسبة الوفَيات  % 3,25 0.97%
   

 عدد حاالت الشفاء  19,686,700 6722
   

   

 

 الصادرة عن وزارة الصحة العامة المعلومات    :المرجع
 

 لصحة العامة المعلومات الصادرة عن وزارة ا  :المرجع
 

 

 منحنى الحاالت النشطة 

 حالة قيد التحقق  4925 :ملحظة
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 األقضية والبلداتالتوّزع اليومي لإلصابات حسب  
 

 عدد الحاالت كسروان قضاء   عدد الحاالت متنقضاء ال  عدد الحاالت قضاء بعبدا  عدد الحاالت محافظة بيروت 

 1 جونيه غدير   1 برج حّمود  11 شياح ال  2 راس بيروت

 1 عجلتون   5 سن الفيل   2 وزاعي اال  1 المنارة 

 1 غزير   3 جديدة المتن  2 حسن  ئرب  1 قريطم 

 التعدد الحا طرابلسقضاء   2 دورة ال  5 غبيريال  4 ة الروش

 6 القبة   10 دكوانةال  3 رمانة  عين ال  4 المصيطبة

 4 التبانة  1 أنطلياس   1 فرن الشباك  4 مار الياس 

 8 ء ميناال  2 زلقا ال  7 حارة حريك   1 تلة الخياط 

 8 بداويال  2 منصورية  ال  التعدد الحا عاليهقضاء   1 يفرظال

 17 قيد التحقق   3 فنارال  2 شويفات العمروسية  ال  3 ة رع المز

 التعدد الحا الكورة قضاء   3 عين سعادة  1 خلدة     1 يدربرج أبي ح

 1 نخلة  1 روميه   3 شويفات االمراء ال   12 دة طريق الجدي

 1 قيد التحقق   1 بقنايا   3   عرمون   2 النبع  راس

 التعدد الحا الكورة قضاء   1 بصاليم   4 بشامون     1 البسطة التحتا 

 4 زغرتا   1 الرابية  1 بليبل     10 األشرفية 

 1 أرده   1 قرنة شهوان   1   بدادون   17 قيد التحقق 

 2 إهدن  1 ربوةال  1 كحالة ال   التعدد الحا قضاء الشوف

 1 مزيارة  1 بيت الشعّار  1 رشميا    1 مةالناع

 التعدد الحا المنية الضنية قضاء   2 مزرعة يشوع   التعدد الحا البترونقضاء   1 شحيم 

 1 المنية  1 بكفيا   2 لتحقق قيد ا  1 سبلين 

 1 إيزال  1 برمانا   التعدد الحا محافظة عكار   1 برجين ال

 7 قيد التحقق   1 بيت مري  2 حلبا   4 برجا

 التعدد الحا زحلة قضاء   2 قعقورال  1 مشحا  4 جيةال

 1 سيدة النجاة زحلة   1 مار موسى الدوار  3 ةعكار العتيق  2 جدرا

 1 زحلة مار الياس   التعدد الحا البقاع الغربيقضاء   4 ين ببن  1 دير القمر

 1 نيحا   1 قرعونال  1 نهر البارد   1 فقود كفر

 1 تعلبايا   1 قيد التحقق   1 بيت أيوب  التعدد الحا الهرمل قضاء 

 2 قيد التحقق   التعدد الحا لبكبعقضاء   1 جديدة القيطع   2 ل هرمال

 التعدد الحا يةالنبطقضاء   2 سيدور  2 فنيدق  التعدد الحا صيدا قضاء 

 2 كفر رمان   1 طيبة ال  1 عمارة البيكات  1 هالليةال

 2 سوار بو عين  2 مجدلون   1 أكروم    2 حارة صيدا 

 1 عدشيت الشقيف   1 راس بعلبك السهل  2 قيد التحقق   1 مية ومية ال

 1 نصار أ  1 بدنايل   التعدد الحا صور قضاء   2 عين الحلوة

 1 قيد التحقق   1 بريتال  1 برج الشمالي  1  راعب

    4 قيد التحقق   1 دير قانون العين  1 عين الدلب 

    التعدد الحا بنت جبيلقضاء   1 جويا  1 خرايب ال

    2 رميش  1 دبعال   1 سكسكية ال

    1 برعشيت  1 الحنية  9 قيد التحقق 

    1 رييط  3 قيد التحقق   التعدد الحا مرجعيون قضاء 

    1 رشاف  التعدد الحا جزين قضاء   1 حوال 

    2 ياطر  1 قيد التحقق   التعدد الحا بيا صحاقضاء 

    1 دبل      1 حاصبيّا 

          1 شبعا

          1 حاصبيّا خلوات 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 اليومي عدد اإلصابات ى الوبائي حسبالمنحن
 

 
 

 

 (أيلول 7 -آب  24اليومي )عدد الفحوصات نسبة الحاالت اإليجابية من 
 

 
 
 
 

 القضاءحسب  الشفاءتوزع حاالت  القضاءحسب  النشطةتوزع الحاالت 

 

  
 

 الصادرة عن وزارة الصحة العامة المعلومات    :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 التسلل الزمني للقرارات بحسب العدد اإلجمالي للحاالت

 

 
  

 العمرية حسب الفئة  الوفاةتوزع حاالت  األقضيةحسب  اةالوف توزع حاالت 

 

 

 

 المستشفى بحسب  توزع حاالت الوفاة الجديدة ف عدد الحاالت اإليجابيةأيام تضاع معدل عدد 

  

 
 

 
  

 
 
 

 علومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة الم  :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 توزع الحاالت حسب الجنسية

   
 
 

 توّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االلتزام
 

  
 

 

حسب الوضع  لحاالت توّزع ا
 الصّحي

طريقة التعّرض للعدوى  
 بالفيروس 

توّزع الحاالت حسب الفئة   س ت حسب الجنتوّزع الحاال
 العمرية

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

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

  
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 ة عن وزارة الصحة العامة المعلومات الصادر   :المرجع
 

    

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :عالمرج
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 توزع الحاالت التي تستخدم أجهزة تنفس                     توّزع حاالت االستشفاء        

 

 
 

 

 محافظة بعلبك الهرمل عكار محافظة 

  
 

 محافظة البقاع  محافظة بيروت 

  
 

 افظة النبطية حم لبنان محافظة جبل 

  
 

 محافظة الجنوب  محافظة الشمال

  

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :عالمرج
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 8/9/2020 اإلجراءات قيد التنفيذ

 وزارة الصحة العامة
مستشفى سبلين    سلّمت وزارة الصحة العامة،  وباءشار المن انتثانية  لمرحلة ال هة اضمن إطار زيادة جهوزية المستشفيات الحكومية لمواج -

 . PCR EXPERTجهاز و أجهزة تنفس من ضمنهاكورونا لقسم  تجهيزات الحكومي
الثانية من مواجهة كورونا من خالل زيادة عدد االسرة في مستشفى طرابلس الحكومي ومستشفى    المرحلةبداية  أعلنت وزارة الصحة العامة   -

 . PCR الـ عدد فحوصات  زيادةمع  ة عكار ومستشفى عاصون الحكومي في الضني في اسي الحكومي عبد هللا الر

القادمة   - نتائج فحوصات إضافية للرحالت  جديدة  إيجابية    ت حاال  6تم تسجيل  حيث    2020لول  أي  6و  5و  4بتاريخ  صدر عن الوزارة 
 توّزعت على الشكل التالي: 

4/9/2020 

 عدد الحاالت اإليجابية حلةرقم الر الشركة رحلة قادمة من 

 ABY 385 1 الشارقة 

 1 826 التركية  اسطنبول

5/9/2020  

 3 828 التركية  اسطنبول

6/9/2020 

 MEA 266 1 اسطنبول

 6 المجموع

       

 اللبناني  األحمرالصليب 

تي تم  عدد الحاالت ال
ى  نقلها إل

 المستشفيات

427 
حالة   42)

 جديدة(
 

ي  عدد مراكز اإلسعاف الت
 تستجيب

48 
عدد مراكز اإلسعاف  
اإلضافية الجاهزة  

 لالستجابة
0 

التي   PCRفحوصات عدد  
 تم نقلها إلى المختبرات 

43913 
فحصاً   133)

 جديداً(
 
 

المستفيدين من  عدد  
حلقات التوعية  

 -COVID حول

71417 
(892  

  فيداً مست
 جديداً(
 

عدد المتدربين على إعداد  
 خطط استجابة محلية

 1498 لمدّربينسعفين اعدد الم 8534
عدد المتطوعين المدربين  

 PCRعلى نقل فحوصات 
166 

عدد المتدربين على  
إدارة مراكز الحجر  

 الصحي

8354 
 

الصليب  عدد متطوعي  
االحمر المدربين على  

 التوعية
550 

عدد المتطوعين  
ين المدربين على الجامعي

 يةالتوع
217 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين على 

ءات الوقاية في  اجرا
 الشركات 

967 

عدد المرافق التي تّم  
 تعقيمها 

462 
مرافق   4)

 (جدد

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم  

 توزيعها 
1229457 

عدد المعدات التي تم  
 توزيعها 

78940 
(13  

مجموعة 
 جديدة(
 

دين من  عدد المستفي 
 صات االلكترونية المن

4123 
يدين  مستف 4)

 جدد(
 

  

 

   األمنية و كريةالعساألجهزة 
 م المها الجهة  

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

العامة   المديرية 
  األمن لقوى  

 الداخلي 

 في قضاء الشوف.  دميتبلدة زغرتا و في قضاء   بيت الفقسبلدة أحياء في زل مؤازرة البلديات في ع -
 : ات التعبئة العامةتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لقرار -

مجموع المحاضر منذ  ساعة المنصرمة  24عدد محاضر الضبط خالل الـ 

محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة )القدرة االستيعابية والتدابير  8/3/2020
 ية(الوقائ

0 

 20583 بيروت 0 أشخاص مخالفين )األراكيل والتباعد االجتماعي(محاضر خطية بحق  

 18518 جبل لبنان  138 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 138 المجموع
 7960 البقاع 

 6776 الشمال

 6677 الجنوب  الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

 60378 المجموع 11 0 11 115 1
 

العامة   المديرية 
 لألمن العام

 ور. في قضاء صمخيم البص  منفلسطيني التبليغ عن إصابة  -
 مرافئ والمعابر الحدودية.  ئية المطلوبة في المطار وعلى التطبيق اإلجراءات األمنية والوقا متابعة  -

  .التبليغ عن الحاالت المؤكدة في كافة المحافظات -

العامة   المديرية 
 ن الدولة ألم

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

ك بعلب النبطية  البقاع  عكار  الشمال  الجنوب  بيروت
 هرمل ال

 جبل لبنان

 % 34 % 30 % 43 غير محدد  % 53   % 57   غير محدد غير محدد 
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      وزارة األشغال العامة والنقل
 ساعة المنصرمة( 24)خالل الـ  حريري الدوليمطار رفيق ال  

 المغادرة الرحالت  القادمة  الرحالت

 37 عدد الرحالت  39 عدد الرحالت 

 3512 عدد المغادرين 2654 عدد الوافدين 
 
 
 
 
 

 ساعة المنصرمة( 24)خالل الـ  لمرافئا
 مغادرة دخول المرفأ

 على متنها  الوجهة العدد  على متنها  قادمة من  العدد 

 سيارات  الالذقية 1    طرابلس 

 فارغة  ليماسول 1   

 فيول أويل  مرفأ الزهراني  1   

 3  المجموع

       

 قرارات عامة
عية والتجارية،  واقيت فتح وإقفال المؤسسات الصنابتعديل م  المتعلّق  8/9/2020بتاريخ    1056رقم    زارة الداخلية والبلديات القرارصدر عن و -

كما سمح  ،  لغاية الساعة السادسة صباحا  بعد منتصف الليل  من  ولى  ساعة األ ال  يصبح منوارع لخروج والولوج إلى الشالتوقيت  حيث تم تعديل  
التدابير   في تطبيقما مع التشدد  السينالمسارح ودور  رونية والحدائق العامة ولكتانات والمالهي والنوادي الليلية ومحالت األلعاب االلحبفتح ا  القرار

لعاب األطفال  المخصصة أللية  والمساحات الداخ على أن تبقى المسابح والمالعب الرياضية الداخلية ومدن المالهي    واإلجراءات الوقائية المعتمدة
 لة.  مقف 

ات التالية  التوصي  7/9/2020الوطنية لمتابعة اإلجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بتاريخ  ة  صدر عن اللجن -
 بناء على تقييم واقع االنتشار الوبائي: 

اعد  التب% كحد أقصى من قدرتها االستيعابية بشكل يحترم  50تكون سعة الصفوف  أن  المراحل على    لكافةعتماد التعليم المدمج  ا •

 مية.  يبشكل تدريجي حسب المراحل التعل 2020لول ي أ 28المطلوب، حيث يبدأ العام الدراسي بتاريخ 

%  50يم على وسائل النقل العامة والخاصة عبر وزارتي األشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات وجوب االلتزام بنسبة التعم •
 من قدرتها االستيعابية. 

ة استجابة ألي حالة وبائية طارئة قد تظهر ضمن المؤسسات التربوية وذلك من خالل مجموعة وخط  العمل على وضع معايير  •
 لتربية والتعليم العالي والصحة العامة وممثل عن لجنة متابعة اإلجراءات والتدابير الوقائية لفيروس كورونا.ا   وزارتيعمل تضم  

سنة ووضع خطة لتنفيذ حملة التطعيم    15إلى    3من عمر    خاصةتأمين لقاحات ضد االنفلونزا لطالب المدارس الرسمية وال •
 بالتنسيق مع الصليب األحمر اللبناني. 

حول تنظيم التدريس في المدارس والثانويات الرسمية    9/2020/ 7بتاريخ   132القرار رقم التربية والتعليم العالي  صدر عن وزارة -

مواعيد بدء العام الدراسي لكافة المراحل التعليمية، كيفية تقسيم  ، حيث يحدد القرار جدول  2021-2020والخاصة للعام الدراسي  
باإلضافة إلى اإلجراءات    ، عودة األوضاع الصحية إلى طبيعتهامن العام الدراسي لحين    الطالب ضمن مجموعتين خالل الفصل األول

على التباعد المطلوب لمنع تفشي الوباء في  والتدابير الواجب اتخاذها على صعيد المدرسة من أجل تأمين متطلبات التدريس والحفاظ 
 المؤسسات التربوية.  

 
 .  www.drm.pcm.gov.lbى التوصيات الكاملة على الرابط االلكتروني: : يمكن االطالع علمالحظة              

 

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

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

 

 المستشفيات الحكومية 

لموقع ا 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  -ن الحكومي مستشفى فتوح كسروا

 حلبا  لبا الحكوميمستشفى ح  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  شفى المظلوم مست 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 HLGي الجامعي مستشفى اللبناني الجعيتاو

 بيروت  مختبر مركز األطباء  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  ل الجامعيمستشفى دار األم

 زحلة MCCمختبر  النبطية  مستشفى الشيخ راغب حرب 

 الحازمية SACRE-COEURمستشفى قلب يسوع  زغرتا CHNالشمال االستشفائي  مختبر

 المنصورية  BELLEVUEمستشفى  الحازمية CLINIGENمختبر 

 طرابلس    LMSEالصحة والبيئة مختبر مكروبيولوجيا  الغبيري المختبرات الحديثة 

 بيروت مستشفى الرسول األعظم  بيروت AMERICAN DIAGNOSTIC CENTERمختبر 

 طرابلس  مستشفى النيني زحلة مستشفى خوري 

   الحمرا   Medical Diagnostic Treatment Centerمختبر 
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