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 عدد األسّرة المتوافرة للمصابين بفيروس كورونا ونسبة اإلشغال 
 

 
 في مختلف المحافظات حسب المستشفيات:   19-على كافة تفاصيل توّزع األسّرة المتوافرة لمرضى كوفيد يوميا  الطالع ل

 PC-HospitalsOccupancy-https://bit.ly/DRMيوتر: لكومبعبر ا

 Mobile-HospitalsOccupancy-https://bit.ly/DRM :عبر الهاتف

 
 
 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:   يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@جتماعي أو عبر وسائل التواصل اال

 
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-HospitalsOccupancy-PC&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7C2b4fae1fa3bc48ff35a808d865128401%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637370477480870999&sdata=qm%2BlN1g5CifpAEHIJ0kiFz41OaHsWSW2hh0GN6kTKQc%3D&reserved=0
https://bit.ly/DRM-HospitalsOccupancy-Mobile
http://drm.pcm.gov.lb/


 ساعة المنصرمة  24توّزع الحاالت حسب البلدات خالل الـ  
وت  464 صيدا  68 بعبدا  461 المت    455 الشوف  80 كرسوان  200  بير

 عين المريسة 4 صيدا الشارع  1 الشياح  32 برج حّمود 42 الدامور  5 صربا   8

 االميركية معة الجا 1 برامية  1 الجناح  15 النبعه  3 السعديات  4 كسليك 4

 رأس بيروت  29 هاللية  3 االوزاعي  8 سن الفيل 24 الناعمه 4 ذوق مكايل  13

 قريطم 5 حارة صيدا  5 بئر حسن 12 حرش تابت  1 حارة الناعمه 1 نهر الكلب  2

 الروشه  8 مية ومية 1 المدينة الرياضية  3 جسر الباشا  4 المشرف  1 حارة المير  2

 الحمرا  20 عين الحلوة 3 الغبيري  25 لمتنجديدة ا 11 شحيم 3 غدير 17

 الصنوبره  1 مجدليون 1 عين الرمانة  24 البوشرية  18 مزبود  1 ذوق مصبح 9

 عين التينة  1 عبرا  6 فرن الشباك 18 الدورة   4 مرج كترمايا  1 أدونيس  5

 المصيطبة  14 عين الدلب 1 حارة حريك  62 الروضة   6 برجا  4 حارة صخر  7

 وطى المصيطبة  1 غازية  7 الليلكي  15 سد البوشرية 5 بعاصير  1 ما ساحل عل 9

 مارالياس  12 زهراني  1 برج البراجنة  36 السبتيه  9 الجية 8 كفر ياسين  4

 االونيسكو  2 طنبوريت  1 المريجة  20 دير مار روكز  1 وادي الزينة  2 طبرجا  5

 تلة الخياط 6 ب خراي 5 رمل العالي  4 الدكوانة 39 علمان   1 أدما والدفنه  3

 تلة الدروز  1 زرارية  2 تحويطة الغدير  3 المكلس 1 الوردانيه  1 الصفرا   2

 الصنائع  3 بابلية  3 بعبدا 31 أنطلياس  23 المغيرية   3 البوار  8

 الظريف  2 صرفند 2 الحازمية   19 منقلة مزهر  1 المطله  1 العقيبة  2

 القنطاري  1 بيسارية 1 الفياضية  2 جل الديب  12 الزعرورية  1 خرايب نهر ابراهيم 1

 المزرعة  13 مزرعة العاقبية  1 مار تقال   1 النقاش  13 بيت الدين 3 عجلتون 13

 برج أبي حيدر  9 تفاحتا  1 الحدث 74 نقاش الجديدة  1 السمقانية  2 البلونة  2

 البسطا الفوقا  12 كفر حتَا   3 السبنيه  1 الزلقا  21 الجديدة  2 السهيلة 6

 الملعب البلدي  2 قيد التحقق 19 بطشاي  3 بياقوت  10 بقعاتا  2  داريا 1

 الطريق الجديدة 36 صور  133 اللويزة  4 الضبية  16 عين وزين 3 عين الريحانة  2

 الحرش  1 صور  25 كفر شيما  11 مزرعة دير عوكر  6 باتر  2 جعيتا  2

 راس النبع   29 البصَ   6 وادي شحرور العليا  3 المنصورية  28 قيد التحقق 24 عينطورة   1

 الباشورة  1 الرشيدية  5 بسابا   5 الديشونية  1 عاليه 195 غزير  4
 البسطا التحتا  5 معشوق 1 بعلشميه 2 الفنار  15 العمروسية   21 كفر حباب  2

 البطركية  2 برج الشمالي  7 رويسة البلوط  3 عين سعادة 13 حي السلم    27 برج الفتوح   5

 الجميزة  4 شارنية  1 العبادية  4 روميه  14 ة  لعمروسيحارة ا  1 شننعير  2
 مار مخايل النهر  3 سماعية 2 قرية  1 بقنايا  2 القبة   2 غوسطا 1

 الرميل  15 جويا  5 راس المتن 1 بصاليم  13 خلدة    14 عرمون  2
 األشرفية  51 دبعال  1 قبيع 1 نابيه  4 االمراء   22 الكفور   1

 العدلية 2 مزرعة المشرف  5 القصيبة   1 المطيلب  5 دير قوبل   2 غدراس 2

 كورنيش النهر  1 عيتيت  3 عاريا  2 الرابيه  10 عرمون  25 حريصا   3
 قيد التحقق 167 بافليه 1 الكنيسة  2 قرنة شهوان 2 بشامون   14 الغينة  1
 البقاع الغربي  24 ديرعامص  2 حمانا  2 اليسار   2 بليبل    1 شحتول  2

 مشغرة  2 باريش  1 الخريبة  1 الربوة  10 حومال   1 الزعيتره  1

 عانا  1 سلعا  1 فالوغا 1 بريج  1 بدادون    1 الغبالة  1

 منصورة  1 قانا  2 بزبدين  1 بيت الشعّار  3 بسوس    2 يحشوش 1

 جب جنين 1 معركة 7 قيد التحقق 8 ديك المحدي 2 عاليه    1 ريفون  3

 كامد اللوز  4 معروب  2 جبيلت بن 8 عين عار 3 الكحالة   1 القليعات  5

 بعلول   7 رشكنانيه 3 يارون  1 مزرعة يشوع 5 القماطية  1 عشقوت  6

 سطان يعقوب   1 جناتا  1 ديرنطار  2 بكفيا  1 كيفون   2 فيطرون 9
 سحمر 2 دردغايا  1 غندورية  1 بيت شباب  5 بيصور    1 كفر دبيان  2
 مرج 1 برغلية  1 ياطر  4 القنيطرة  1 عين تراز   1 برمانا  1

 يحمر  2 بازورية  10 مرجعيون  22 حماليا  2 قبر شمون    1 عيون السيمان 1
 زاليا  1 حناوي  2 دبين 1 السفيلة  1 عبيه    1 وطى الجوز  2

 قيد التحقق 1 شهابية  2 بالط 1 قرنة الحمرا 2 بحمدون الضيعة    1 حراجل  5
 بعلبك 17 ة رمادي 1 برج الملوك  1 برمانا  6 صوفر   3 فاريا  6

 بعلبك  11 طورا  3 قليعة 1 بعبدات  4 بتاتر    1 قيد التحقق   4

 عدّوس  1 طير فلسيه 1 خيام  9 بيت مري  2 إغميد    1 جبيل  68

 نبي عثمان 1 بدياس 1 كفر كال 2 المونتفردي  6 المشرفه  2 جبيل  13

 قاع بعلبك 1 عباسية 7 طيبة  1 ضهر الصوان   2 قيد التحقق   45 مستيتا  8

 دير االحمر 2 شبريحا  3 حوال 2 بولونيا  1 البترون 26 بالط  4

 قيد التحقق 1 شعيتية  2 مركبا  3 المروج  1 البترون  7 عمشيت 18

 الهرمل 4 قليلة   2 ميس الجبل  1 عينطورة   2 شَكا 6 حاالت  9

 هرمل  1 قاسمية 1 حاصبيّا 14 شوير  2 دريا  2 حصرايل  1

 دورة  2 حنية 1 حاصبيّا  2 الشوير  ورضه 1 عبدللي 1 نهر ابراهيم 6

 عقبة 1 طير حرفا  2 كفر حمام 2 بتغرين  1 دوق 1 حصون 1

 الكورة 33 منصوري  7 هبّارية  3 دوار  1 كفر حي  1 لحفد 1

 أميون 3 ناقورة  2 ميمس 1 زبوغا  3 راس نحاش  6 كفون 1

 كفر عقا  4 ظهيرة   1 شبعا  5 قيد التحقق 7 البشعلة 1 بيت حبّاق  1

 بطرام 2 متموره  1 كفر شوبا  1 زحلة  64 حدتون 1 كفر  1

 كفر حزير  1 قيد التحقق 1 النبطية 62 الميدان   3 عكار 23 ترتج  1

 كوسبا  3 جزين  4 نبطية التحتا  9 الراسية  3 حلبا  1 قيد التحقق 3

 البتعبورة  1 وادي جزين 1 نبطية الفوقا  2 المعلقة  3 منيارة  1 طرابلس 57

 بترومين  1 مراح الحباس  1 مزرعة كفر جوز  7 كرك نوح  1 برج العرب  1 ن الزيتو 2

 كفر قاهل  3 ريحان  1 زبدين 1 سيدة النجاة  1 بزبينا  1 باب الرمل   1

 دده 2 قيد التحقق 1 كفر رمان  1 فرزل   1 عكار العتيقه  2 المهاترة  1

 أنفه  3 زغرتا  15 شوكين 1 كسارا  9 القليعات  1 التبانة  1

 راس مسقا  4 زغرتا  2 حبوش  2 شتورا  5 السَماقية 1 ونالقلم 2

 ضهر العين  4 رشعين 2 كفور   2 تعلبايا  1 المحمرة   1 قيد التحقق 39

 النخلة 1 كفر حاتا   1 عين قانا 2 جديتا 4 دنبو 2 البداوي  6

 متريت  1 أرده  1 حومين الفوقا 3 تعنايل  2 قبعيت  1 مدينة الجديدة 4

 المنيه الضنيه  4 مجدليّا  4 دير الزهراني  5 سعدنايل  4 مشمش   1 مخيم البداوي 1

 المنيه  1 علما 2 شرقية 2 قب الياس  3 وادي الجاموس 1  

 سير الضنية  1 بسبعل  1 تول  1 عنجر  1 الكواشره  1  

 بيت الفقس  1 مزيارة  1 نميرية  1 مجدل عنجر 1 شدرا 1  

 بحويتا  1 قيد التحقق   1 حاروف   2 رياق  6 عمارة البيكات  1  

 قضاء قيد التحقق  85 راشيّا 1 دوير  4 علي النهري  5 قيد التحقق   6  

   راشيّا الوادي   1 جبشيت  1 غزال دير ال 2 بشري  4  

     عدشيت الشقيف 1 عين كفر زبد 1 بشري  1  

     عبَا 1 كفر زبد  1 بقرقاشا  3  

     إنصار  6 قيد التحقق   7    

     زوطر الشرقية  1      

     قصيبة  3      

     أرنون  1      

     كفر صير  1      

     يحمر  1      

     صير الغربية  1      
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 اإليجابية والحاالت النشطةوّزع الحاالت ت
 ة توزع الحاالت اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توّزع الحاالت النشطة 

 توّزع الحاالت التراكمية حسب األقضية 

 

 
 
 

 سب األقضية يوم الماضية ح  14اإليجابية خالل الـ  عدد الحاالت 
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 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 
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 وزع حاالت الوفاة ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  نيات ومنطقة السكتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشف

 # المستشفى السكن  الجنس  العمر وجود امراض مزمنة

 1 المقاصد عاليه  40 ذكر كال

 2 بعبدا الحكومي  بعبدا 60 ذكر نعم

 3 بعلبك الحكومي  بعلبك 60 ذكر نعم

 4 فتوح كسروان الحكومي  عاليه  69 ذكر نعم

 5 طرابلس الحكومي  طرابلس  72 أنثى نعم

 6 بعبدا الحكومي  المتن  81 أنثى نعم
 

 
 

 توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية 

 

 حسب األقضية  يوم المنصرمة 14نسبة الوفيات خالل الـ 

 
 
 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@الجتماعي ل التواصل اأو عبر وسائ
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 توّزع حاالت الشفاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 توّزع حاالت الشفاء التراكمية حسب األقضية 

 

 يوم المنصرمة حسب األقضية  14عدد حاالت الشفاء خالل الـ  

  
 
 
 

 http://drm.pcm.gov.lbالصادرة على الرابط:  وكافة التعاميم الرسمية يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 
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 نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات اليومية خالل الـ 14 يوم الماضية 
 

 
 
 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
 

 

 
 
 

 حسب الفئة العمرية   حاالتع التوزّ 

 
 

الفئة 
 العمرية 

عدد  
الحاالت 
 ليوم أمس 

عدد الحاالت  
  14الـ  لأليام 

 األخيرة 

0-9 113 755 

10-19 368 2424 

20-29 596 4260 

30-39 532 3521 

40-49 370 2450 

50-59 233 1506 

60-69 106 735 

70-79 48 330 

80+ 28 203 

 1997 197 غير محدد

 18,181 2,591 عالمجمو

 

 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة :المرجع
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 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة :المرجع
 

http://drm.pcm.gov.lb/


 المنّصة االلكترونية لتسجيل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا 
 

         
 

        
 
 
 
 

     اللقاح المضاد لفيروس كورونا  للتسجيل على منصةالحملة الوطنية للتوعية 
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 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
  

 صحة العامة  
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 وزارة الصحة العامة
 وزارة  تطلق   فايزر،   فوق  وما   ٥٠و  أسترازنيكا  ٤٩-٣٠  العمرية  الفئات  تغطية  وبعد  بكورونا  اإلصابات  عدد  ارتفاع  مع: " قائالا   ،" تويتر "   عبرالعامة    الصّحة  وزير  غّرد -

ا   أصبحوأضاف أنه    .تموز  ٣١  حتى  المنصة  على  المسجلين  ١٩٩٢-١٩٩٧  العمرية  اتالفئ   لتغطية  فايزر  حملة  العامة  الصحة   فوق  وما  سنة  ١٢  عمر  تسجيل  متاحا
 . الحقة لتغطية  استعداداا  المنصة على

 في تبادل الخبرات مع الجامعة األميركية في بيروت لتقييم ملفات األدوية المستوردة  العامة الصحة وزيربحث  -
 

 

 األجهزة األمنية والعسكرية             
 ساعة المنصرمة   24اإلجراءات التي تم التبليغ عنها خالل الـ  الجهة 

 الجيش 
 
 
 
 

 

ألف ليرة لبنانية( ومساعدات غذائية في كافة المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون العسكري    400توزيع مساعدات اجتماعية ) -
 المدني. 

 قرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.  منية في تطبيق المؤازرة األجهزة األ -
  / 34/  خدمة فعلية،   /25/  :ةإيجابي  ةحال   /65/  وجود  ، حيث تبيّنلعناصر من الجيش   PCR  فحص  /533/اإلفادة عن إجراء   -

 طبابة عسكرية. / 5، /متقاعد  /6، / يمدن

المديرية العامة لقوى األمن  
 الداخلي 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 محضراا  51378لغاية اليوم   14/01/2021 لغ عدد المحاضر المنظمة اعتباراا من تاريخب -

العامة    مجموع   توّزع - التعبئة  لقرارات  التي تم تسطيرها بحق المخالفين  النحو    8/3/2021منذ  المحاضر  المناطق على  حسب 
 التالي: 

 2020/ 3/ 8مجموع المحاضر منذ  

 54305 بيروت

 68409 جبل لبنان

 27728 ع البقا

 21177 الشمال 

 21213 الجنوب 

 192832 المجموع 
 

 لمديرية العامة لألمن العام ا
 

 

 . واألقضية اإلفادة عن عدد الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات -
 متابعة اإلجراءات المعتمدة على الحدود الجوية والبرية والبحرية بالتعاون مع فرق وزارة الصحة العامة.   -

 مديرية العامة ألمن الدولة ال
 

 

 اإلفادة عن عدد الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات.   -
بالتعاون مع البلديات والجهات    اللبنانية عبر وزارة الصحة العامةاإلفادة عن حمالت التطعيم التي يتم تنفيذها في مختلف المناطق   -

 المحلية.  

ميزان حرارة رقمي من قبل وحدة "سيميك" التابعة لقوات    40ن قوارير أوكسيجين واإلفادة عن تقديم معدات طبية عبارة ع  -
 .الطوارئ الدولية لطبابة قضاء مرجعيون

 

 
 ساعة الماضية(   72مطار رفيق الحريري الدولي )خالل الـ  

 الرحالت المغادرة  الرحالت القادمة 

 72 عدد الرحالت  71 عدد الرحالت 

 10735 عدد المغادرين  6389 عدد الوافدين 

 
 ساعة الماضية(  72المرافئ )خالل الـ  

 الصليب األحمر اللبناني 
نقلها الحاالت التي تم 

 إلى المستشفيات 
 PCRدد فحوصات ع

 إلى المستشفيات  التي تم نقلها
عدد األشخاص الذين تم  
 نقلهم إلى مراكز التلقيح 

من  ستفيدينعدد الم 
 حلقات التوعية 

 عدد الزيارات المنزلية لتسجيل 
 19-متلقّي لقاح كوفيد

عدد المستفيدين من 
 المنصات االلكترونية 

30,571 
 حالة جديدة( 58)

98,572 
 فحوص جديدة(  302)

3,234 
 أشخاص جدد( 4)

149,289 
 جدد(  ينمستفيد 110)

38,531 
 زيارة جديدة(  1480)

6,366 
 ( جدد ينمستفيد 3)

 وزارة األشغال العامة والنقل

 المرفأ 
 السفن المغادرة  السفن القادمة 

 الحمولة  الوجهة  العدد  الحمولة  قادمة من  العدد 

 سيارات  العقبة  1 بنزين  Vasilikos 1 بيروت 

 مستوعبات  الالذقية  1 مستوعبات  اإلسكندرية  1 

    خردة  مياط ض 1 طرابلس 

 2 3 المجموع 

 
 قرارات / إجراءات عامة 

آب، صدر عن رئيس مجلس   4نظراا لتزايد عدد اإلصابات بفيروس كورونا وحفاظاا على سالمة وصحة المواطنين الذين سيشاركون في ذكرى   -
راراا قضى بتكليف األمانة العامة للهيئة العليا  ق  3/8/2021بتاريخ    1118الوزراء، بناء على كتاب األمانة العامة للمجلس األعلى للدفاع رقم  

 آب.  4لصالح المشاركين في ذكرى  Antigenفحص   5000ة شراء حوالي لإلغاث
 

سيخضع جميع الركاب القادمين الى لبنان    6/8/2021الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان أنه ابتداء من  -علنت شركة طيران الشرق االوسط  أ -
 :لإلجراءات التالية

الملزمة بالحجر الفندقي ▪   - اإلمارات العربية المتحدة  -البرازيل    -تركيا    -قبرص    -مملكة المتحدة  ال  الركاب القادمين من:  الفئات 
الزامية  مع  غامبيا وسيراليون )وليس الركاب العابرين عبر هذه الدول(  -كينيا    -ليبيريا    -زامبيا    -أثيوبيا    -مالوي    -الهند  -العراق  

ال يسمح للركاب الذين ليس لديهم حجز  و  ، الفنادق المعتمدة ليال في أحد    3أيام /    4ندقي على نفقتهم الخاصة، لمدة  حيازة حجز ف 
  رة.فندقي بالصعود على متن الطائ

 : الفئات المستثناة من الحجر الفندقي ▪
 .في مقر إقامتها  البعثات الدبلوماسية الوطنية واالجنبية وعائالتهم على أن تلتزم بالحجر لمدة أربعة أيام -
 . دون تحديد للمدة  Covid-19 واحدة على االقل من أي لقاحالركاب الذين سبق أن تلقوا جرعة  -
ا قبل تاريخ سفرهم الى لبنان وذلك بعد ابراز وثيقة   - الركاب الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه ضمن مدة تسعون يوما

 .رسمية تثبت ذلك

https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9?src=hashtag_click
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 . بيروت-سوريا عبر مطار رفيق الحريري الدوليالركاب العابرون براا الى   -
 .سنة سواء كانوا قادمين بمفردهم أو برفقة أهلهم  18ب القاصرون دون الركا  -

مع إلزامية وجود   PCR على جميع الركاب أن يكونوا قد أجروا فحص:  قبل القدوم الى لبنان PCR الفئات الملزمة بإجراء فحص ▪
لفحص لغاية الوصول الى  ساعة كحد أقصى من تاريخ صدور نتيجة ا  96وذلك خالل  في إحدى المختبرات المعتمدة   QRرمز

لبنان وأن يقوموا بإظهار نتيجة الفحص عند تسجيل الحقائب. وال يسمح للركاب الذين ال يحملون نتيجة فحص سلبية بالصعود على  
 .متن الطائرة القادمة الى لبنان

 : قدوم الى لبنانقبل ال PCR الفئات المستثناة من إجراء فحص ▪
)الذي هو عبارة عن   Covid-19 أو جرعة كاملة من لقاح Covid-19 عة الثانية من لقاحالركاب الذين مر على تلقيهم الجر  -

 .جرعة واحدة فقط(، فترة ال تقل عن أسبوعين
ا تسبق تاريخ سفرهم الى لبنان بعد إبراز -  .هم وثيقة رسمية تثبت ذلكالركاب الذين أصيبوا بفيروس كورونا ضمن مدة تسعون يوما

  باستثناء بيروت،  -عند وصولهم الى مطار رفيق الحريري الدولي PCR ب القادمين الى لبنان لفحص مالحظة: يخضع جميع الركا ▪
 .ل اليونيفيسنة و قوات   12االطفال دون 

 

 التوصيات التالية:  07/2021/ 27  تاريخالذي عقد بصدر عن اجتماع لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا  -
وزارة الصحة العامة، بهدف تفعيل خطة الفحص والتتبع والوصول الى أكبر شريحة مستهدفة: العمل على استخدام مراكز العناية الصحية   .1

 لهذه الغاية  وعند الحاجة التنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية الستخدام المستوصفات التابعة لها   PCRاألولية ألخذ عينات الـ 
 المديرية العامة للطيران المدني:  –امة والنقل  وزارة األشغال الع .2

المتعلق بإلزام الراغبين بالقدوم الى لبنان من    2/  19اجراء التعميم الالزم لجهة تطبيق ذات اإلجراء المعتمد ضمن تعميمها رقم   ▪
باستثناء الذين تلقوا جرعة    أيام وذلك لتنفيذ الحجر  4الي /  لي   3بعض الدول بأن يكون لديهم حجز فندقي على نفقتهم الخاصة لمدة  

 واحدة على األقل من اللقاح وذلك للوافدين من البلدان التالية: العراق، تركيا، قبرص.  
ا الى لبنان من البلدان التالية: تركيا، العراق، أثيوبيا، قبرص.   ▪  العمل على تخفيض عدد الرحالت القادمة أسبوعيا
 المجراة من لوافدين في الخارج.  PCRلـ ضمن نتيجة فحوصات ا QRوجود رمز تعميم وجوب  ▪
الغاء الفقرة المتعلقة بإعفاء الركاب الذين لم يتلقوا اللقاح وغادروا لبنان ويريدون العودة خالل فترة أسبوع من اجراء فحص الـ   ▪

PCR  في الخارج 
المجراة من   PCRجة فحوصات الـ  ضمن نتي QRبنان وجوب تضمين رمز وزارة الصحة العامة: التعميم على المختبرات العاملة في ل .3

 قبلها 
ة  بهدف حماية االقتصاد والوصول الى اقتصاد خاٍل من الكورونا قيام كل من وزارة الداخلية والبلديات، االقتصاد والتجارة، العمل والسياح .4

 بإجراء ما يلي: 
 كافة الموظفين واألجراء في القطاع العام الالزم لجهة وجوب منح اللقاح ل المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء إجراء التعميم ▪
العيادات    -دور األيتام والرعاية الصحية    -وجوب تلقي اللقاح بصورة فورية لجميع العاملين في القطاعات التالية: المستشفيات   ▪

المراكز    -المصارف    – الجامعات    –التربوية  المؤسسات    -مراكز العناية بذوي اإلحتياجات الخاصة    -المستوصفات    – الطبية  
 التجارية ومؤسسات بيع المواد الغذائية 

وجوب قيام المؤسسات للعمل ضمن بيئة آمنة خالية من الكورونا من خالل حصر زبائنها وروادها باألشخاص الذين يبرزون شهادة  ▪
ال   أعمارهم  تفوق  للّذين  اللقاح وذلك  مناعة    16تلقي  السابقة  يثبت اإلصا  QRيحتوي رمز    IgG testسنة، مستند فحص  بة 

 سريع والسماح لهم باالستفادة من خدمات هذه المؤسسة على ضوء النتيجة  Antigenبكورونا أو اجراء فحص  
 التأكيد والتشديد على إلزامية وضع الكمامة في جميع األماكن العامة  .5

 

 التعليمات التالية: والذي تضمن  2021/ 07/ 30اريخ ت  31/2صدر عن المديرية العامة للطيران المدني التعميم رقم  -
 % من معدل الركاب الذين قدموا خالل شهر تموز. 70خفض عدد الركاب القادمين إلى لبنان بنسبة   .1
سلبي من إحدى المختبرات المعتمدة في البلدان القادمين منها باستثناء    PCRعلى جميع الراغبين بالقدوم إلى لبنان أن يكون لديهم فحص   .2

ضمناا على أن يمنع من ال يحمل نتيجة سلبية    QRساعة كحد أقصى، مع إلزامية وجود رمز الـ    96الل  سنة وذلك خ  12من هم دون الـ  
 من ركوب الطائرة القادمة إلى لبنان. 

العراق، الهند، ماالوي،    على جميع الراغبين بالقدوم إلى لبنان من المملكة المتحدة، قبرص، تركيا، البرازيل، اإلمارات العربية المتحدة،  .3
المعتمدة  لياٍل في أحد الفنادق    3أيام/    4أثيوبيا، زامبيا، ليبيريا، كينيا، غامبيا وسيراليون أن يكون لديهم حجز فندقي على نفقتهم الخاصة لمدة  

 ة إقامتهم.آخر خالل مد   PCRعلى أن تتولى الباصات التابعة للفنادق عملية نقل المسافرين، كما يخضع المسافر لفحص  
 سنة وقوات اليونيفيل.  12باستثناء من هم دون   PCRخضوع جميع القادمين إلى مطار رفيق الحريري الدولي لفحص   .4

 : االستثناءات
ا تسبق    90ذين تلقوا لقاح كورونا في فترة ال تقل عن أسبوعين أو أصيبوا بفيروس كورونا ضمن مدة  اعفاء القادمين إلى لبنان وال .1 يوما

 في المطار. PCRمن الدول القادمين منها على أن يخضعوا لفحص  PCRم إلى لبنان من إجراء فحص تاريخ سفره
 في المطار على ان يلتزموا بالحجر لحين مغادرتهم.     PCRساعة من إجراء فحص    48يسمح لطواقم الطائرات القادمة لمدة ال تزيد عن   .2
اللقاح،  يستثنى من الحجر الفندقي: البعثات الدبلوماسية الوطني  .3 ة واألجنبية وعائالتهم، الركاب الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل من 

 سنة(.  18الركاب العابرون إلى سوريا، الركاب القاصرون )تحت 

 
 594459/01أو   1214لوزارة الصحة العامة:  االتصال مباشرة على الرقم الساخن ، عوارض عند الشعور بأية 
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 ساعة المنصرمة  24خالل الـ  لمختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامةا

 القضاء التي لم تحدد مكان  المختبرات
 المختبرات / المستشفيات

 عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 
 القضاءمكان 

ات   INOVIE 31مختبر

 PHD 9مركز 

ات العائلة  6 مختبر

 5 مستشفى جبل لبنان 

كية مستشفى ال  5 جامعة األمبر

 5 مستشفى أوتيل ديو 

ق  4 المشر

 3 مستشفى رفيق الحريري الجامع  

 2 ق مستشفى رز 

 1 الحدث  –مستشفى سان جورج 
 

 السكنالتي لم تحدد مكان  المختبرات
 المختبرات / المستشفيات

 عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 
 السكن مكان 

ات   INOVIE 31مختبر

 PHD 9مركز 

ات السالم  9 مختبر

ق  7 المشر

ات   6 العائلةمختبر

 5 مستشفى جبل لبنان 

كية مستشفى ال  5 جامعة األمبر

 5 مستشفى أوتيل ديو 

 3 مستشفى رفيق الحريري الجامع  

 3 مستشفى حمود 

 2 ق مستشفى رز 

  وبولس
ات عقيف   2 مختبر

 2 مستشفى رسحال 

 1 الحدث  –مستشفى سان جورج 

ات مديالند   1 مختبر

فية  –مستشفى سان جوزف   1 أرسر

 1 مستشفى فؤاد خوري 

 النبطية الحكوم  
 1 مستشفى

  الفرنس  
 4 المستشفى اللبنانى

 
 رقم الهاتفالتي لم تحدد  المختبرات

 المختبرات / المستشفيات
 الحاالت اإليجابية دون تحديد عدد 

 رقم الهاتف

 3 الحريري الجامع  مستشفى رفيق 

ات الهادي  3 مختبر

ات شالال  2 مختبر

 1 ق مستشفى رز 

 1 مستشفى حمود 

 1 مستشفى دار األمل 

 1 الحدث  –مستشفى سان جورج 

 1 مستشفى أوتيل ديو 
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 PCR لمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـالمحّدثة لالئحة لا
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