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 السراي الحكومي الكبير  -إلدارة الكوارث  العمليات الوطنيةغرفة 
 COVID-19التقرير اليومي حول 

   
 

       
 

 20:00 وقت صدور التقرير: 176 تقرير رقم: 2020 أيلول 10 الخميسالتاريخ: 
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 حسب األقضية النشطة توّزع الحاالت 
 

  

219 
 مجموع حاالت الوفاة 

 22437 
 حالة تم تسجيلها  

 21/2/2020منذ 
   

7 
 جديدة  اةوف تحاال 

 

1448 
 وافدين 

20989 
 مقيمين

   

7312 
 حالة شفاء 

 560 
 جديدة  ةالح

   

733 
 حاالت تم تسجيلها في القطاع الصحي

 12 
 ينوافد

548 
 مقيمين 

   

11 
تم تسجيلها في القطاع الصحي   ةحال

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ 

 
592,153 

 21/2/2020فحص كورونا منذ 

   

 
 7513 

فحوصات كورونا للمقيمين خالل الـ  

 ساعة المنصرمة  24
   

 
 1641 

ا للوافدين في المطار  فحص كورون

 المنصرمة  ساعة 42خالل الـ 
   

 

14906 
 ( Active Cases)حالة نشطة 

14513 
 نزليفي العزل الم ةحال

 393 
 استشفاء  ةحال

   

0 
  24جديدة متوسطة خالل الـ   ةحال

 ساعة المنصرمة 

 275 
 الحاالت المتوسطة مجموع  

   

0 
جديدة في العناية الفائقة  ةحال

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ 

 118 
مجموع الحاالت في العناية 

 الفائقة 
   

  عالميا   لبنان 
 إلجمالي عدد اإلصابات ا 28,111,116 22437

   

 عدد الوفَيات  909,553 219
   

 نسبة الوفَيات  % 3,23 0.97%
   

 عدد حاالت الشفاء  20,172,089 7312
   

   

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 

 منحنى الحاالت النشطة 

 حالة قيد التحقق  5119 :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 جونية صربا  3 برج حمود  19 الشياح   1 ن المريسة عي

 3 ذوق مكايل   4 فيل سن ال  1 الجناح   2 راس بيروت

 2 جونية غدير   2 جسر الباشا   3 وزاعي األ  1 الروشة 

 2 ذوق مصبح  1 جديدة المتن  4 بئر حسن   2 المصيطبة

 2 ساحل علما   6 الدورة   1 المدينة الرياضية  4 مار الياس 

 2 بلونة  2 ضة البوشرية الرو  3 الغبيري  3 الخياط تلة 

 2 عيتاج  1 سد البوشرية  8 عين الرمانة   2 الظريف

 2 غزير   1 السبتية   1 فرن الشباك  8 زرعة الم

 1 شحتول   3 الدكوانة  10 حارة حريك   1 أبي حيدربرج 

 عدد الحاالت عاليهقضاء   2 انطلياس   5 الليلكي   1 البسطة الفوقا

 6 ي السلمح  1 جل الديب  1 برج البراجنة  9 يدة طريق الجد

 3 شويفات القبة ال  1 النقاش   1 يجة المر  2 راس النبع 

 2 خلدة   1 الزلقا   1 تحويطة الغدير   1 ورة الباش

 3 يفات األمراءالشو  1 بياقوت  5 بعبدا   1 البسطة التحتا 

 8 عرمون   4 الضبية   3 الحازمية   7 األشرفية 

 12 بشامون   4 وريةالمنص  9 الحدث  12 قيد التحقق 

 3 بليبل   2 عين سعادة  1 اشيمكفر  عدد الحاالت قضاء الشوف

 1 اليهع  1 يه ناب  3 بسابا   3 الناعمة

 1 الكحالة  1 مطيلب  1 حمانا  1 مزبود 

 1 عين الجديدة   1 الرابية  4 قيد التحقق   1 سبلين 

 1 مجدلبعنا  1 عاربيت الش  عدد الحاالت بعلبكقضاء   3 برجا

 1 ق قيد التحق  1 ديك المحدي   1 بعلبك  1 بعقلين

 عدد الحاالت المنية الضنية قضاء   1 عين علق   1 راس بعلبك السهل  1 كفرنبرخ 

 1 المنية  1 برمانا  1 قاع بعلبك  عدد الحاالت جزين قضاء 

 1 د التحقق قي  1 رديمونتي ف   3 النبي شيت   1 يسرب

 عدد الحاالت بشريقضاء   عدد الحاالت زغرتاقضاء   3 قيد التحقق   عدد الحاالت البقاع الغربيقضاء 

 1 بزعون   3 زغرتا   عدد الحاالت نبطيةالقضاء   6 حوش الحريمة 

 عدد الحاالت ة عكار محافظ   1 كفر دالقوس   1 عربصاليم  1 قيد التحقق 

 1 حلبا   1 مجدليا  1 رانيدير الزه  عدد الحاالت زحلة قضاء 

 1 مشيلحة   2 دنإه  1 حاروف   1 حوش الزراعني 

 4 ببنين   1 عين طورين   1 جبشيت  1 ح كرك نو   زحلة

 1 برقايل  1 مرياطة   1 قيد التحقق   1 كفرزبد

 1 ببيت أيو  عدد الحاالت صيدا قضاء   عدد الحاالت طرابلسقضاء   عدد الحاالت جبيل قضاء 

 1 مشمش   1 البرامية  1 اهرية الز  1 بالط

 1 مود تى حمش  5 هالليةال  6 الميناء   1 عمشيت 

 1 قيد التحقق   2 ياعة ق  3 القلمون  1 بريج

    2 حارة صيدا   15 طرابلس  1 مزرعة السياد

    1 ية ومية الم  3 البداوي  عدد الحاالت الكورة قضاء 

    2 عين الحلوة  9 قيد التحقق   2 راس مسقا

    1 جدليون م  عدد الحاالت مرجعيون قضاء   1 البحصاص

    1 عبرا  2 ميس الجبل  4 زغرتا المتاولة 

    2 يةالغاز  عدد الحاالت بنت جبيلقضاء   3 قيد التحقق 

    1 زرارية ال  1 بنت جبيل  عدد الحاالت راشياقضاء 

    1 الصرفند   2 حداثة  1 كيفا ب

    1 يةالمروان  2 ياطر  عدد الحاالت صور قضاء 

    5 قيد التحقق   1 دبل  1 صور 

       عدد الحاالت البترونقضاء   2 برج الشمالي

       1 ترونالب  5 جويا

       1 بيت شالال  2 اقورةالن

       1 قيد التحقق   3 قيد التحقق 

  
 
 
 
 

 ة المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العام  :المرجع
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 اليومي المنحنى الوبائي حسب عدد اإلصابات
 

 
 

 

 (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
 

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

 

 
  
 

 العمرية حسب الفئة  الوفاةتوزع حاالت  األقضيةحسب  الوفاةت توزع حاال

 

 

 

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

  

 
 

 
  

 
 
 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

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

   
 
 

 االلتزامتوّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة 
 

  
 

 

ع الحاالت حسب الوضع  ز  تو
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 

  
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :مرجعال
 

 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 االستشفاء          توزع الحاالت التي تستخدم أجهزة تنفس                     توز 

 

 
 
 

  

 محافظة بعلبك الهرمل محافظة عكار 

  
 

 محافظة البقاع  محافظة بيروت 

  
 

 محافظة النبطية  لبنان محافظة جبل 

  
 

 الجنوب محافظة  محافظة الشمال

  

 ة المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العام  :المرجع
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 10/9/2020 اإلجراءات قيد التنفيذ

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

 . حمالت الفحوص الموجهة في مختلف المناطق وإعداد التقرير اليومي لإلصابات وانتشارها وتوزعها

وهي على  إيجابية جديدة  سبع حاالتسجيل حيث تم ت 2020لول أي 8القادمة بتاريخ صدر عن الوزارة نتائج فحوصات إضافية للرحالت  -
 الشكل التالي: 

8/9/2020 

 عدد الحاالت اإليجابية رقم الرحلة الشركة رحلة قادمة من 

 1 418 الشركة القطرية الدوحة

 3 131 الشركة العراقية  بغداد

 MEA 266 2 إسطنبول

 1 711 الشركة المصرية  القاهرة

 7 المجموع

       
 

 اللبناني  األحمرالصليب 

عدد الحاالت التي تم  
نقلها إلى  
 المستشفيات

4600 
حالة   38)

 جديدة(
 

عدد مراكز اإلسعاف التي  
 تستجيب

48 
عدد مراكز اإلسعاف  
اإلضافية الجاهزة  

 لالستجابة
0 

التي   PCRفحوصات عدد  
 تم نقلها إلى المختبرات 

44119 
فحصاً    46)

 جديداً(
 
 

عدد المستفيدين من  
حلقات التوعية  

 -COVID حول

73378 
(1300  

مستفيداً  
 جديداً(
 

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 
 

الصليب  عدد متطوعي  
المدربين على  مر االح 

 التوعية
550 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين على 

 التوعية
217 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين على 

اجراءات الوقاية في  
 الشركات 

967 

عدد المرافق التي تّم  
 تعقيمها 

479 
مرفقان  )

 (جديدان

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم  

 توزيعها 
1230122 

المعدات التي تم  د  عد
 توزيعها 

84334 
(65  

مجموعة 
 جديدة(
 

عدد المستفيدين من  
 المنصات االلكترونية 

4134 
مستفيدين   3)

 جدد(
 

  

 

   األمنية العسكرية واألجهزة 
 م المها الجهة  

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

العامة   المديرية 
 الداخلي   األمنلقوى  

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

 0 يعابية والتدابير الوقائية(مخالفة )القدرة االست  محاضر خطية بحق مؤسسات 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 البقاع 

 6776 الشمال

 6676 الجنوب  الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

 60465 المجموع 6 0 3 77 1
 

العامة   المديرية 
 لألمن العام

 تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة في المطار وعلى المرافئ والمعابر الحدودية.  متابعة  -
اللبناني سعوومنها إصابة مؤهل أول في األمن العام    مؤكدة في كافة المحافظات التبليغ عن حاالت   -  كري في الجيش 

 . وجمركي يعمل في مرفأ بيروت
 التبليغ عن أربع إصابات جديدة من المقيمين في مخيم الياسمين في بلدة بر الياس من الجنسية السورية.   -
 إصابة أحد الموظفين.  إثرالتبليغ عن إقفال مصلحة المالية في سراي صيدا الحكومي  -
 طرابلس، كفرزبد وتنورة. ا، الغازية،  ين القوى األمنية في بلدات صيدالتبليغ عن خمس إصابات جديدة ب -

العامة   المديرية 
 ألمن الدولة 

 تقّصي ومتابعة الحاالت المشتبه بها واإليجابية والحاالت في الحجر المنزلي للمقيمين والوافدين.  -
 اريخه.  حالة إيجابية على صعيد المديرية العامة ألمن الدولة لت  42التبليغ عن مجموع  -
 ساعة المنصرمة:  24الـ  في المحافظات التي جاءت على النحو التالي خالل    بقرار التعبئة العامة  مااللتزاالتبليغ عن نسبة   -

بعلبك  النبطية  البقاع  عكار  الشمال  الجنوب  بيروت
 الهرمل 

 لبنانجبل  

50 % 65 %   60 %   45 % 70 % 45 % 30 % 35 % 
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      والنقلالعامة  األشغالوزارة 
 ساعة المنصرمة( 24)خالل الـ  مطار رفيق الحريري الدولي  

 المغادرة الرحالت  القادمة  الرحالت

 31 عدد الرحالت  28 عدد الرحالت 

 3051 عدد المغادرين 2299 عدد الوافدين 
 
 
 
 
 

 ساعة المنصرمة( 24)خالل الـ  لمرافئا
 مغادرة دخول المرفأ

 على متنها  الوجهة العدد  نها على مت قادمة من  العدد 

 مستوعبات  طرطوس  1 مواشي  قرطاجة  1 بيروت

 فارغة  االسكندرون 1 مستوعبات  دمياط 1

    مستوعبات  ليماسول 1

    مستوعبات  اإلسكندرية  1

 شاحنات تاسوكو  1    طرابلس 

 مازوت  مرفأ الزهراني  1   

    غاز أويل روسيا 1 جونية 

 4 5 المجموع

       

 عامة إجراءات  /قرارات 
صحة  تنّسق اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا مع السلطات األمنية والقضائية المعنية ووزارة ال -

دة وعلى فنادق لحين  األشخاص الذين يحاولون مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية عبر البحر على مراكز العزل المعتممئات  العامة توزيع  
وتأمين كافة مستلزمات إقامتهم في مراكز العزل بالتعاون    والتأكد من عدم إصابتهم قبل مغادرتهم إلى منازلهم   PCR الـفحوصات  إجراء  

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف.  مع
اليونيسف وبرنامج األغذية  منظمة  ومنظمة الصحة العالمية و  راك مع وزارة الصحة العامةوزارة التربية والتعليم العالي باالشت  صدر عن -

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

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

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

ار بفتح الحانات والمالهي والنوادي الليلية ومحالت األلعاب االلكترونية والحدائق العامة والمسارح ودور السينما  ، كما سمح القرصباحا  
ت  والمساحا التدابير واإلجراءات الوقائية المعتمدة على أن تبقى المسابح والمالعب الرياضية الداخلية ومدن المالهي    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   -

 بناء على تقييم واقع االنتشار الوبائي: 

أقصى من قدرتها االستيعابية بشكل يحترم التباعد    % كحد 50فوف تكون سعة الصأن المراحل على  لكافةاعتماد التعليم المدمج  •

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

%  50بة  التعميم على وسائل النقل العامة والخاصة عبر وزارتي األشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات وجوب االلتزام بنس •
 قدرتها االستيعابية. من 

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

لقاحاتتأ • المدارس الرسمية والخاصة من عمر    مين  التطعيم    15إلى    3ضد االنفلونزا لطالب  لتنفيذ حملة  سنة ووضع خطة 
 بالتنسيق مع الصليب األحمر اللبناني. 
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 مخالفات قرارات التعبئة العامة
 . ومظاهراتتجمعات مطلبية  -
)وضع الكمامة أو قناع الوجه، تعقيم اليدين،  عدد من المحالت واألسواق    عدم االلتزام بالتدابير واإلجراءات الوقائية المطلوبة في  -

 المسافة اآلمنة(. الحفاظ على 
 % 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 العامة إلجراء فحوصات الـئحة بالمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة ال

 

 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  لحكوميمستشفى طرابلس ا

 البترون مستشفى البترون الحكومي كسروان  البوار  -كسروان الحكومي مستشفى فتوح 

 حلبا  مستشفى حلبا الحكومي بعلبك  مستشفى بعلبك الحكومي

   تبنين  مستشفى تبنين الحكومي

 بيروت (HDF/Mérieux/USJى أوتيل ديو دو فرانس )مستشف 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  يمختبر عقيق الكورة  مستشفى هيكل 

 صور  MDC مختبر المشرق 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  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 

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


