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

  

212 
 مجموع حاالت الوفاة 

 21877 
 حالة تم تسجيلها  

 21/2/2020منذ 
   

5 
 جديدة  اةوف تحاال 

 

1435 
 وافدين 

20442 
 مقيمين

   

7024 
 حالة شفاء 

 553 
 جديدة  ةحال

   

722 
 تسجيلها في القطاع الصحي حاالت تم

 10 
 ينوافد

543 
 مقيمين 

   

11 
تم تسجيلها في القطاع الصحي   ةحال

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ 

 
592,153 

 21/2/2020فحص كورونا منذ 

   

 
 9312 

الل الـ  فحوصات كورونا للمقيمين خ

 ساعة المنصرمة  24
   

 
 1545 

فحص كورونا للوافدين في المطار  

 المنصرمة  ساعة 42ـ خالل ال 
   

 

14641 
 ( Active Cases)ة نشطة حال

14241 
 في العزل المنزلي ةحال

 400 
 استشفاءت حاال 

   

0 
  24جديدة متوسطة خالل الـ   ةحال

 ساعة المنصرمة 

 279 
 الحاالت المتوسطة مجموع  

   

0 
جديدة في العناية الفائقة  ةحال

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ 

 121 
مجموع الحاالت في العناية 

 الفائقة 
   

  عالميا   بنان ل
 عدد اإلصابات اإلجمالي  27,870,342 21877

   

 د الوفَيات عد 904,505 212
   

 نسبة الوفَيات  % 3,24 0.96%
   

 عدد حاالت الشفاء  19,930,611 7024
   

   

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 

 منحنى الحاالت النشطة 

 حالة قيد التحقق  4978 :مالحظة
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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 

 2 جونية صربا  10 برج حمود  5 الشياح   1 ريسة عين الم

 2 جونية الكسليك  2 النبعة  2 وزاعي األ  4 راس بيروت

 1 ذوق مكايل   4 سن الفيل   4 بئر حسن   5 الروشة 

 1 ق مصبحذو  1 جديدة المتن  13 الغبيري  3 الحمرا

 1 داريا   1 البوشرية  4 رمانة ال عين  1 المصيطبة

 1 غزير   1 الدورة   2 فرن الشباك  2 مار الياس 

 1 المعاملتين  3 الروضة   15 حارة حريك   3 ة الخياط تل

 1 شننعير  1 البوشريةسد   3 الليلكي   2 الظريف

 1 غسطا  1 السبتية   13 برج البراجنة  4 المزرعة 

 1 حراجل   11 ةانكوالد  2 المريجة   1 البسطة الفوقا

 االتعدد الح ابلسطرقضاء   2 انطلياس   2 تحويطة الغدير   7 يدة لجدريق اط

 2 باب الرمل  4 جل الديب  3 بعبدا   2 ع براس الن

 2 القبة   1 النقاش   3 الحازمية   4 البسطة التحتا 

 2 التبانة  1 الزلقا   16 الحدث  10 األشرفية 

 6 الميناء   7 الضبية   1 اللويزة   3 قيد التحقق 

 2 البداوي  5 الديشونية   2 كفرشيما  االتعدد الح قضاء الشوف

 2 قيد التحقق   2 الفنار  1 بسابا   1 الناعمة

 االتعدد الح زغرتاقضاء   1 عين سعادة  1 رويسة البلوط   4 شحيم 

 4 زغرتا   2 يم بصال  2 قيد التحقق   2 كترمايا

 1 حارة الفوار  1 الشعار بيت  االتعدد الح البترونقضاء   2 سبلين 

 1 مزيارة  1 مزرعة يشوع   1 نحال  5 برجا

 االتعدد الح صيدا قضاء   1 برمانا  1 حامات  1 الجية

 5 هالليةال  1 يسةالرو  1 قيد التحقق   2 وادي الزينة 

 2 ياعة ق  1 جورة البلوط  االتعدد الح ار محافظة عك  2 الرميلة

 3 حارة صيدا   2 ات بدبع  1 رة المحم  11 دميت

 2 عين الحلوة  13 عين القبو  االتعدد الح المنية الضنية قضاء   1 ية المغير

 4 مجدليون   االتعدد الح لبكبعقضاء   1 المنية  1 قيد التحقق 

 6 براع  1 حدث بعلبك  1 عزقي   االتعدد الح عاليهقضاء 

 3 عين الدلب   1 هةالفاك جديدة  1 قيد التحقق   1 الشويفات العمروسية 

 1 مغدوشة   1 يونين  االتعدد الح زحلة قضاء   8 حي السلم

 9 قيد التحقق   5 دير األحمر   1 إيال النبي   5 لدة خ

 االتعدد الح النبطيةقضاء   1 فوقاتمنين ال  5 سعدنايل  3 الشويفات األمراء

 1 ز ة كفر جوزرعم  1 النبي شيت   3 قب الياس   11 عرمون 

 1 شوكين   1 ريتالب  4 لياس ا بر  8 بشامون 

 2 حبوش  1 قيد التحقق   2 مجدل عنجر   3 ليبل ب

 1 كفور   االتعدد الح صور قضاء   1 تربل  1 عاليه

 1 عربصاليم  1 ج الشماليبر  1 قيد التحقق   1 الكحالة

 1 تول   1 طير دبا  االتعدد الح راشياقضاء   1 رمحاال 

 1 رقية زوطر الش  2 قيد التحقق   1 تنورة  1 قبرشمون 

 3 قيد التحقق   االتعدد الح بنت جبيلقضاء   1 كفرقوق   3 قيد التحقق 

    1 بنت جبيل  االتعدد الح يون مرجعقضاء   االتعدد الح جزين قضاء 

    2 رشاف  3 الخيام  1 وادي بعنقودين 

    1 دبل  1 حوال   1 قيد التحقق 

       1 قيد التحقق    
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 اليومي ى الوبائي حسب عدد اإلصاباتنحنالم
 

 
 

 

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

 
 
 
 

 القضاءحسب  الشفاءتوزع حاالت  القضاءحسب  النشطةتوزع الحاالت 

 

  

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

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

 

 
  
 

 العمرية حسب الفئة  الوفاةتوزع حاالت  األقضيةحسب  وفاةلات توزع حاال

 

 

 

 المستشفى بحسب  توزع حاالت الوفاة الجديدة الحاالت اإليجابيةمعدل عدد أيام تضاعف عدد 
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 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 توزع الحاالت حسب الجنسية

   
 
 

 ونسبة االلتزامتوّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات 
 

  
 

 

الحاالت حسب الوضع  ع توز  
ي  الصح 

ض للعدوى   طريقة التعر 
 بالفيروس 

ع الحاالت حسب الجنس  ع الحاالت حسب الفئة   توز  توز 
 العمرية

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

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

  

 زارة الصحة العامة المعلومات الصادرة عن و   :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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ع حاالت االستشفا          توزع الحاالت التي تستخدم أجهزة تنفس                     ءتوز 

 

 
 
 

  

 محافظة بعلبك الهرمل محافظة عكار 

  
 

 محافظة البقاع  محافظة بيروت 

  

 

 محافظة النبطية  لبنان محافظة جبل 

  
 

 الجنوب محافظة  محافظة الشمال
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 9/9/2020 اإلجراءات قيد التنفيذ

 مةعاالوزارة الصحة 
تتبع اإلصابات بفيروس كورونا والمخالطين لهم، وتنظيم    الترصد الوبائي والخط الساخن  مصلحةمن خالل    الصحة العامة   وزارة تتابع   -

 . ها وتوزعهاالموجهة في مختلف المناطق وإعداد التقرير اليومي لإلصابات وانتشارحمالت الفحوص 
مستشفى سبلين    سلّمت وزارة الصحة العامة،  لمرحلة الثانية من انتشار الوباءضمن إطار زيادة جهوزية المستشفيات الحكومية لمواجهة ا -

 . PCR EXPERTجهاز و أجهزة تنفس من ضمنهالقسم كورونا  الحكومي تجهيزات
فى  الثانية من مواجهة كورونا من خالل زيادة عدد االسرة في مستشفى طرابلس الحكومي ومستش  المرحلةبداية  ة العامة  أعلنت وزارة الصح -

 . PCR الـ عدد فحوصات  زيادةمع  في الضنية عبد هللا الراسي الحكومي في عكار ومستشفى عاصون الحكومي 

وهي على  جديدة  واحدة  إيجابية   حالة حيث تم تسجيل    2020لول  أي  6  صدر عن الوزارة نتائج فحوصات إضافية للرحالت القادمة بتاريخ  -
 الشكل التالي: 

6/9/2020 

 عدد الحاالت اإليجابية رقم الرحلة ةالشرك رحلة قادمة من 

 MEA 427 1 دبي 

 1 المجموع

       
 

 اللبناني  األحمرالصليب 

عدد الحاالت التي تم  
نقلها إلى  
 المستشفيات

4562 
حالة   35)

 جديدة(
 

عدد مراكز اإلسعاف التي  
 تستجيب

48 
عدد مراكز اإلسعاف  
اإلضافية الجاهزة  

 لالستجابة
0 

التي   PCRفحوصات عدد  
 إلى المختبرات  م نقلهات

44037 
فحصاً   160)

 جديداً(
 
 

عدد المستفيدين من  
حلقات التوعية  

 -COVID حول

72078 
(661  

مستفيداً  
 جديداً(
 

عدد المتدربين على إعداد  
 ابة محليةخطط استج 

 1498 عدد المسعفين المدّربين 8534
عدد المتطوعين المدربين  

 PCRعلى نقل فحوصات 
166 

ن على  عدد المتدربي
مراكز الحجر  إدارة 

 الصحي

8354 
 

عدد متطوعي الصليب  
االحمر المدربين على  

 التوعية
550 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين على 

 التوعية
217 

عدد المتطوعين  
عيين المدربين على الجام

جراءات الوقاية في  ا
 الشركات 

967 

عدد المرافق التي تّم  
 تعقيمها 

467 
مرافق   5)

 (جدد

ات  لملصقعدد ا
والمنشورات التي تم  

 توزيعها 
1229457 

عدد المعدات التي تم  
 توزيعها 

78940 
(13  

مجموعة 
 جديدة(
 

عدد المستفيدين من  
 المنصات االلكترونية 

4123 
مستفيدين   8)

 (جدد
 

  

 

   األمنية العسكرية واألجهزة 
 م المها الجهة  

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

 

العامة   المديرية 
 ي الداخل  األمنلقوى  

 : العامةات التعبئة  تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لقرار -
محاضر منذ ع المجمو ساعة المنصرمة  24عدد محاضر الضبط خالل الـ 

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

 20581 بيروت 0 (محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )األراكيل والتباعد االجتماعي

 18476 جبل لبنان  87 المخالفين لقرار وضع كمامة محاضر خطية بحق األشخاص 

 87 المجموع
 7956 ع البقا

 6776 الشمال

 6676 الجنوب  الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

 60465 المجموع 6 0 3 77 1

       
 

العامة   المديرية 
 لألمن العام

 مطلوبة في المطار وعلى المرافئ والمعابر الحدودية.  منية والوقائية التطبيق اإلجراءات األمتابعة  -
اللبناني وومنها إصابة مؤهل أول في األمن العام    حافظات مؤكدة في كافة المالتبليغ عن حاالت   -  عسكري في الجيش 

 . وجمركي يعمل في مرفأ بيروت
 

العامة   المديرية 
 ألمن الدولة 

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

بعلبك  النبطية  البقاع  عكار  الشمال  وب الجن بيروت
 الهرمل 

 جبل لبنان

75 % 65 %   60 %   50 % 70 % 35 % 30 % 35 % 
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      العامة والنقل األشغالوزارة 
 ساعة المنصرمة( 24ـ )خالل ال مطار رفيق الحريري الدولي  

 المغادرة الرحالت  القادمة  الرحالت

 35 عدد الرحالت  35 عدد الرحالت 

 3696 عدد المغادرين 2204 عدد الوافدين 
 
 
 
 
 

 ساعة المنصرمة( 24)خالل الـ  لمرافئا
 مغادرة دخول المرفأ

 على متنها  الوجهة العدد  على متنها  قادمة من  العدد 

 فارغة  روسيا 1 مستوعبات  مرسين 1 بيروت

 توعبات مس بور سعيد  1 كاز طائرات  مرفأ الذوق 1

 2 2 المجموع

       

 عامة إجراءات  /ات ارقر
صحة  كورونا مع السلطات األمنية والقضائية المعنية ووزارة الفيروس    عة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة ق اللجنة الوطنية لمتابنسّ ت -

ين  دق لحشرعية عبر البحر على مراكز العزل المعتمدة وعلى فنا  ن مغادرة لبنان بطريقة غيريحاولون  ص الذياألشخامئات    وزيعالعامة ت
  مراكز العزل بالتعاون في  قامتهم  وتأمين كافة مستلزمات إ   منازلهم قبل مغادرتهم إلى    عدم إصابتهمد من  والتأك  PCR الـإجراء فحوصات  

 يونيسف. نظمة الصحة العالمية ومنظمة الاإلنمائي ومبرنامج األمم المتحدة   مع
اليونيسف وبرنامج األغذية  منظمة  وزارة التربية والتعليم العالي باالشتراك مع وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية و  صدر عن -

إلجراءات الوقائية لمنع انتقال وانتشار  الصحي للمؤسسات التعليمية حول ا "الدليل    منالعالمي والصليب األحمر اللبناني الجزء األول  

 . 19-المسبب لعدوى كوفيد (SARS-CoV-2) 2-كوف –روس سارس في

بتعديل مواقيت فتح وإقفال المؤسسات الصناعية    المتعلّق  9/2020/ 8بتاريخ    1056رقم  صدر عن وزارة الداخلية والبلديات القرار   -
بعد منتصف الليل لغاية الساعة السادسة  من  الساعة األولى    ى الشوارع ليصبح منوالتجارية، حيث تم تعديل توقيت الخروج والولوج إل

سمح القرار بفتح الحانات والمالهي والنوادي الليلية ومحالت األلعاب االلكترونية والحدائق العامة والمسارح ودور السينما  ، كما صباحا  
والمساحات  على أن تبقى المسابح والمالعب الرياضية الداخلية ومدن المالهي    التدابير واإلجراءات الوقائية المعتمدة  في تطبيقمع التشدد  

 المخصصة أللعاب األطفال مقفلة.   الداخلية
التوصيات التالية    7/9/2020الوطنية لمتابعة اإلجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بتاريخ  صدر عن اللجنة   -

 تشار الوبائي: بناء على تقييم واقع االن

د أقصى من قدرتها االستيعابية بشكل يحترم التباعد  كح% 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 

%  50بر وزارتي األشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات وجوب االلتزام بنسبة  التعميم على وسائل النقل العامة والخاصة ع  •
 قدرتها االستيعابية. ن م

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

لقاح • المدارس الرسمية والخاصة من عمر    اتتأمين  التطعيم    15إلى    3ضد االنفلونزا لطالب  لتنفيذ حملة  سنة ووضع خطة 
 بالتنسيق مع الصليب األحمر اللبناني. 

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

، حيث يحدد القرار جدول مواعيد بدء العام الدراسي لكافة المراحل التعليمية، كيفية تقسيم الطالب  2021-2020عام الدراسي  والخاصة لل
باإلضافة إلى اإلجراءات والتدابير    ، الصحية إلى طبيعتها  عودة األوضاعضمن مجموعتين خالل الفصل األول من العام الدراسي لحين  

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

 
 . www.drm.pcm.gov.lbتروني: : يمكن االطالع على التوصيات الكاملة على الرابط االلكمالحظة               

 

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

 لى المسافة اآلمنة(. الحفاظ ع
 اكز ألعاب التسلية.  % من اإلشغال في عدد من المطاعم ومر50عدم االلتزام بنسبة الـ   -
 تجمعات في مناسبات اجتماعية.   -
 زلي لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية.  عدم التزام المخالطين لحاالت مؤكدة بإجراءات العزل المن -
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 PCR ئحة بالمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـال

 

الحكومية المستشفيات   

 الموقع  اسم المستشفى   الموقع  اسم المستشفى  

 بنت جبيل شفى بنت جبيل الحكوميمست بيروت مستشفى رفيق الحريري الجامعي

 زحلة لياس الهراوي الحكوميمستشفى الرئيس ا طرابلس  مستشفى طرابلس الحكومي

 البترون الحكوميمستشفى البترون  كسروان  البوار  -مستشفى فتوح كسروان الحكومي 

 حلبا  مستشفى حلبا الحكومي 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 بر الهادي مخت طرابلس  مستشفى المنال

 جبيل  مختبر عقيقي الكورة  مستشفى هيكل 

 صور  MDC تبر المشرقمخ  المتن مستشفى سرحال 

 صور  مستشفى جبل عامل  بيروت HLGمستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي 

 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  عي مستشفى حمود الجام

 المتن TRANSMEDICALمختبر  بعلبك  مستشفى دار األمل الجامعي

 زحلة MCCمختبر  النبطية  مستشفى الشيخ راغب حرب 

 الحازمية SACRE-COEUR مستشفى قلب يسوع زغرتا CHNمختبر الشمال االستشفائي 

 المنصورية  BELLEVUEمستشفى  الحازمية CLINIGENمختبر 

 طرابلس    LMSEمختبر مكروبيولوجيا الصحة والبيئة  الغبيري لمختبرات الحديثة ا

 بيروت مستشفى الرسول األعظم  بيروت AMERICAN DIAGNOSTIC CENTERمختبر 

 طرابلس  مستشفى النيني زحلة مستشفى خوري 

   الحمرا   Medical Diagnostic Treatment Centerبر مخت

ن رقم هاتف لتتبع الحاالت مما يساهم في انتشار الوباء   ت اإليجابية التي ترسل من هذه المختبرات إلى وزارة الصحة العامةمالحظة: بعض نتائج الفحوصا  ال تتضم   


