آلية تقديم طلب اذن انتقال خالل فترة االغالق الكامل
من  2021 / 1 / 14لغاية 2021 / 1 / 25
المرجع :القرار رقم  / 26م ص تاريخ 2021/1/11

V. 1.0

طلب اذن انتقال
أ -غير المشمولين بالقرار رقم  /26م ص تاريخ 2021 /1/ 11
ب -المشمولون بالقرار رقم  / 26م ص تاريخ 2021 / 1 /11

أ -طلب اذن انتقال لالشخاص غير المشمولين
باستثناءات قرار االغالق الكامل

كيفية طلب االذن للتنقل في ظ ّل االغالق الكامل

غير المستثنى

المستثنى

من خالل رسالة
نصية
SMS

تبليغ الكتروني

كيفية طلب اإلذن للتنقل لغير المستثنين ألسباب طارئة في ظ ّل االغالق الكامل
ينبغي على كل من يريد الخروج واالنتقال خالل فترة
االغالق الكامل من خارج الفئات المستثناة  ،الحصول
على إذن خاص للتنقل من خالل

ارسال رسالة نصية على 1120
تتضمن االسم الثالثي ،القضاء ،ورقم الخيار من ضمن الالئحة أدناه:

كيفية طلب اإلذن للتنقل لغير المستثنين ألسباب طارئة في ظ ّل االغالق الكامل
الئحة الخيارات

الوقت المسموح

 .1فرن:
 .2صيدلية:
 .3عيادة طبية أو مختبر طبي:
 .4مستشفى:
 .5صيدلية زراعية وبيطرية:
 .6عيادات بيطرية:
 .7شراء صحيفة و/أو مج ّلة و/أو مراكز التوزيع:
 .8مكتب صيرفة وتحويل أموال:
 .9شركة شحن وتخليص بضائع:
 .10تأمين  /ضمان اجتماعي  /تعاونية موظفي الدولة  /مؤسسات ضامنة:
 .11محطة محروقات:
 .12مركز طلب تأشيرة سفر معتمدة لدى السفارات األجنبية في لبنان:
 .13محطة وشركة تعبئة وتوزيع الغاز:
 .14المطار :استقبال مسافر:
إيصال مسافر
 .15فندق وشقق مفروشة:
 .16مراسم دفن:
 .17غيره – حدد

 1س.
 2س.
 4س.
 8س.
 2س.
 3س.
 1س.
 2س.
 4س.
 4س.
 1س.
 4س.
 2س.
 6س.
 4س.
اتجاه واحد
 8س.

من خالل الموقع

3
أو رفض لطلبه

1
الدخول على موقع
covid.pcm.gov.lb
وملء االستمارة

2
بعد تقديم الطلب يحصل المواطن/ة
على الموافقة

ب -طلب اذن انتقال لالشخاص المشمولين
باستثناءات قرار االغالق الكامل

من خالل الموقع

1
الدخول على موقع
covid.pcm.gov.lb
وملء االستمارة

2
بعد تقديم الطلب يحصل المواطن/ة
على الموافقة

يستثنى من تعبئة الطلب موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية واألمانة العامة لمجلس
النواب ورئاسة مجلس الوزراء والقضاة ووزارتي الدفاع الوطني والداخلية والبلديات
والعسكريون وموظفو القطاعين الصحي والصيدالني والعاملون في السلك الدبلوماسي
وعناصر األمم المتحدة ووسائل االعالم واالعالميون

القطاع

هل يمأل الطلب؟ نعم\ كال

رئيس /عضو السلك الدبلوماسي و/أو الصليب االحمر الدولي

كال

عنصر في األمم المتحدة

كال

رجل دين مولج بمهام في مركز اجتماعي

كال

موظف في المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والبلديات Except Military

كال

موظف في المديرية العامة ألمن الدولة

كال

صليب أحمر ،دفاع مدني ،أفواج اإلطفاء

كال

عامل ضمن وزارة الصحة العامة وفرقها الميدانية والتطوعية

كال

عامل ضمن القطاع الصحي في المجاالت االستشفائية والصيدالنية والمخبرية واألدوية

كال

عامل ضمن المديرية العامة للضمان االجتماعي

كال

عامل ضمن مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته

كال

عامل ضمن إدارة جميع المرافئ البحرية والبرية

كال

صيدلي

كال

عامل في عيادة

كال

عامل في مختبر طبي

كال

عامل في صيدلية زراعية وبيطرية وعيادات بيطرية

كال

عامل ضمن شركة جمع ونقل وكنس النفايات وشركات المعالجة لها

كال

نقل الخضار والمواشي والمواد الغذائية

كال

نقل الحليب واأللبان واألجبان ،إلخ

كال

نقل البضائع الزراعية وعلف الحيوانات على أنواعها

كال

موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

كال

األمانة العامة لمجلس النواب

كال

رئاسة مجلس الوزراء
القضاة

كال
كال

محام لتأمين محاكمة عن بعد والقضايا الطارئة

كال

وسائل االعالم واالعالميين

كال

القطاع

هل يمأل الطلب؟ نعم\ كال

عامل ضمن المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه وادارة منشآت النفط

نعم

عامل ضمن محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز

نعم

عامل ضمن المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة لالستثمار

نعم

عامل ضمن وزارة االتصاالت وهيئة اوجيرو

نعم

عامل ضمن فرق صيانة المولدات الكهربائية واإلنترنت

نعم

عامل ضمن مصرف لبنان

نعم

عامل ضمن مصرف تجاري في دائرة المعلوماتية/العمليات/الخزينةcall center/hotline /

نعم

عامل في مصنع االدوية واالمصال واالوكسجين

نعم

عامل في مصنع منتجات غذائية أساسية البان ،اجبان ،حليب ،مزارع الدجاج...

نعم

عامل في مطاحن القمح

نعم

عامل في مخبز صناعة الخبز

نعم

عامل في مستودع مواد غذائية وادوية

نعم

عامل في توزيع االدوية والمعدات الطبية

نعم

عامل في فرن

نعم

تاجر في أسواق الجملة (خضار ،فواكه ،سمك ،لحوم ،دواجن)

نعم

شركة أمن و/أو حراسة

نعم

شركة نقل األموال

نعم

فريق فني تابع لوزارة األشغال العامة والنقل (صيانة الطرقات ،فتح مجاري المياه وإزالة الثلوج)

نعم

موظف أو عامل في وزارة أو مؤسسة عامة

نعم

عامل ضمن المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة

نعم

عامل ضمن صناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين

نعم

مراقب صحي ،مدقق ،TPA ،بما يرتبط بالموافقات االستشفائية والصحية والصيدالنية والمخبرية

نعم

عامل ضمن مؤسسة كهرباء لبنان

نعم

عامل ضمن مؤسسة أو شركة تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي (انتاج ،تغذية ،توزيع ،صيانة طارئة)
نعم

القطاع

هل يمأل الطلب؟ نعم\ كال

صهاريج وشاحنات شركات نقل وتوزيع المحروقات والغاز والمياه والمواد الغذائية

نعم

عامل في محطة تكرير مياه الصرف الصحي والمياه المبتذلة

نعم

عامل في بيع المياه

نعم

عامل في بيع الصحف والمجالت ومراكز توزيعها

نعم

عامل في شركة أمن/حراسة

نعم

عامل في فندق /شقق مفروشة

نعم

عامل في محل صيرفة وتحويل أموال

نعم

عامل في شركة شحن

نعم

عامل في شركات ومكاتب التأمين

نعم

عامل في محطة محروقات

نعم

عامل في مركز طلب تأشيرات السفر المعتمدة لدى السفارات األجنبية في لبنان

نعم

عامل في محطة/شركة تعبئة وتوزيع الغاز والمحروقات

نعم

عامل توصيل Delivery

نعم

