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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/DRM: ومبيوترعبر الك

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

 
 
 

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

 

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  
 بيروت 270 صيدا  73 بعبدا  200 المتن 257 الشوف 38 كسروان  136

 عين المريسة 2 هاللية  3 الشياح  12 برج حّمود 30 السعديات  1 صربا  13

 رأس بيروت  4 قياعة 1 الجناح  21 النبعه  1 الناعمه 2 كسليك 8

 قريطم 3 حارة صيدا  3 االوزاعي  1 سن الفيل 8 شحيم 1 ذوق مكايل  12

 الروشه  4 مية ومية 1 بئر حسن 9 جسر الباشا  3 مزبود  4 حارة المير  4

 الحمرا  13 عين الحلوة 6 الغبيري  9 جديدة المتن 5 عانوت  2 غدير 7

 ة عين التين 1 صالحية  2 عين الرمانة  11 البوشرية  11 برجا  1 ذوق مصبح 7

 المصيطبة  3 مجدليون 2 فرن الشباك 6 الدورة   4 الدبية 1 أدونيس  6

 مارالياس  4 عبرا  2 حارة حريك  27 سد البوشرية 3 الجية 3 حارة صخر  6

 االونيسكو  2 بقسطا  2 الليلكي  2 السبتيه  3 جدرا 1 ساحل علما  5

 تلة الخياط 3 ية غاز 2 برج البراجنة  25 دير مار روكز  1 وادي الزينة  2 كفر ياسين  3

 الظريف  3 خرايب   1 المريجة  11 الدكوانة 27 علمان 1 طبرجا  3

 باب إدريس  1 زرارية  3 تحويطة الغدير  2 أنطلياس  13 الوردانيه  1 أدما والدفنه  3

 المزرعة  6 عدلون  1 بعبدا 4 جل الديب  1 المغيرية   1 الصفرا   4

 برج أبو حيدر  2 صارية نإ 1 الحازمية  4 النقاش  8 السمقانية  1 البوار  5

 البسطا الفوقا  3 بابلية  1 الحدث 25 الزلقا  7 مجدل المعوش 1 العقيبة  1

 الطريق الجديدة 14 غسانية 1 بطشاي  1 بياقوت  5 زعرور   1 عجلتون 3

 رأس النبع   13 قعقعية الصنوبر  1 اللويزة  2 الضبية  9 جباع  1 حريقة  1

 الباشورة  1 بيسارية 1 بسابا   1 مزرعة دير عوكر  12 باتر  1 بلونة  3

 البسطا التحتا  2 نجارية  1 العبادية  1 المنصورية  4 الباروك  1 السهيلة 3

 الرميل  1 حجة 1 راس المتن 1 الفنار  6 قيد التحقق 11 عين الريحانة  1

 األشرفية  30 عنقون 2 عاريا  1 عين سعادة 3 عاليه 105 جعيتا  2

 قيد التحقق 155 كفر حتَا  1 حمانا  1 عين نجم  2 العمروسية   8 غزير  2

 جزين  22 قيد التحقق 34 القلعة  1 روميه  5 حي السلم    4 كفر حباب  3

 جزين 1 صور  179 قيد التحقق 22 بقنايا  6 غدير الشويفات    1 شننعير  2

 طيونة  2 صور  55 مرجعيون  22 بصاليم  9 خلدة    12 غوسطا 1
 بكاسين  3 البصَ  1 عةقلي 1 نابيه  4 االمراء   6 الكفور  2

 كفر جرة  6 البحر الشمالي جل   2 خيام 6 الرامية  1 دير قوبل   1 غدراس 2

 صيدون 1 الرشيدية  2 كفر كال 1 المطيلب  4 عرمون    15 ريفون  2
 روم 1 برج الشمالي  8 طيبة  2 الرابيه  4 بشامون   10 القليعات  1

 عرمتى  6 باتوليه  3 حوال 4 قرنة شهوان 2 عين عنوب   1 عشقوت  2
 سجد 1 دير قانون العين 2 طلوسة 1 اليسار   2 بليبل    3 فيطرون 5

 عيشية 1 جويا  4 مجدل سلم  6 الربوة  2 حومال   1 كفرذبيان  2

 النبطية 17 دبعال  1 تولين 1 بيت الشعّار  1 عاليه    4 برمانا  1
 نبطية التحتا  5 مشرف مزرعة ال 2 الكورة 18 ديك المحدي 1 الكحالة   2 وطى الجوز  3
 نبطية الفوقا  1 عيتيت  9 أميون 2 مزرعة يشوع 3 عين الرمانة   2 ميروبا  1

 مزرعة كفر جوز  2 بافليه 1 كفر عقا  6 زكريت  1 كيفون   1 حراجل  5

 كفر رمان  1 باريش  1 بشمزين  2 بكفيا  2 شمالن    1 قيد التحقق   2

 شوكين 1 اض بي 1 بطرام 1 بيت شباب  2 بيصور    2 جبيل  41

 صربا  1 قانا  3 كوسبا  1 عين الخروبة 1 عيناب   1 جبيل  22

 زفتا  1 معركة 3 عابا  1 عين علق  1 بحمدون المحطة    4 مستيتا  2

 دير الزهراني  1 رشكنانيه 1 كفر قاهل  1 برمانا  2 شاناي   2 عمشيت 7

 تول  1 صديقين  4 كفريا   1 بعبدات  4 مجدل بعنا   1 حاالت  6
 عبَا 1 عين بعال 6 راس مسقا  1 المتين 2 صوفر   1 فيدار 1
 انصار  2 برغلية  2 زغرتا المتاولة  1 عين الزيتونة  1 شارون   2 عاليتا  1

 بنت جبيل 33 بازورية  4 قيد التحقق   1 بولونيا  1 قيد التحقق   20 حصارات  2

 عيناتا   1 حناوي  7 زغرتا  20 ضهور الشوير  3 زحلة  16 طرابلس  13

 مارون الراس  3 دير كيفا  2 زغرتا  2 بسكنتا  1 الميدان   1 ونالقلم 1
 تبنين  3 طير دبّه 3 بيادر رشعين  1 دير زرعيا  2 الراسية  2 قيد التحقق 10

 جميجمة 3 شهابية  11 كفر حاتا   1 قيد التحقق 24 أبلح 1 مخيم البداوي 2

ون  13 قاع الريم 1 عكار 2  عيتا الجبل   1 طورا  5 أرده  1 البتر

 برعشيت  1 حلوسية  1 مجدليا 1 البترون  6 كسارا  2 عمارة البيكات  2

ي  4  شقرا  2 عباسية 11 كفر زينا  1 كبَا  1 جديتا 1 بشر

 حداثا 1 شبريحا  3 كرم سده 3 سلعاتا  4 قب الياس  1 بشري  1

 خربة سلم 1 برج رَحال  6 إهدن 4 حامات  1 بر الياس  1 طورزا  1

 حاريص  7 زبقين  1 مزيارة  2 قققيد التح 1 مجدل عنجر 1 قنات  1

 ديرنطار  3 قليلة   4 سبعل  1 البقاع الغرب    13 رياق  2 برحليون  1

 طيري  2 قاسمية 4 قيد التحقق   3 مشغرة  4 قيد التحقق   3 المنيه الضنيه  4

 ياطر  3 ناقورة  2 بعلبك  23 عين التينة  1 الهرمل 3 عاصون 1

 بيت ليف  2 قيد التحقق   4 بعلبك  12 جب جنين 1 هرمل  3 بقاع صفرين 1

     نحله  3 خيارة  1 راشيّا 1 بخعون 1

     عين 2 لبايا  2 مزرعة الفقعة  1 قيد التحقق   1

     دير االحمر 2 مرج  1 قيد التحقق 109  

     عيناتا   1 قاليا 1    

     تمنين التحتا  1 قيد التحقق 2    

     نبي شيت  1      

     قيد التحقق 1      

 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة :المرجع
 صحة العامة   

 

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


 
 وّزع الحاالت اإليجابية والحاالت النشطةت

 ة توزع الحاالت اإلجمالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توّزع الحاالت النشطة 

 توّزع الحاالت التراكمية حسب األقضية 

 

 
 
 

 يوم الماضية حسب األقضية  14عدد الحاالت اإليجابية خالل الـ  

 
 

 
 
 

 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
 صحة العامة   

 

  

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة :المرجع
 صحة العامة   
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 وزع حاالت الوفاة ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 # المستشفى  السكن  الجنس  العمر  وجود امراض مزمنة 

 1 مار يوسف  المتن  ذكر 40 نعم

 2 تبنين الحكومي  بنت جبيل  ذكر 84 نعم

 3 حيرام  صور  ذكر 91 نعم

 4 عين وزين  الشوف  أنثى  89 نعم

 5 الروم  -مار جاورجيوس  بيروت  أنثى  102 نعم
 

 
 

 حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية توزع 

 

 حسب األقضية  يوم المنصرمة 14نسبة الوفيات خالل الـ 

 
 
 
 
 

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

 

المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
صحة     

 العامة
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 توّزع حاالت الشفاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 التراكمية حسب األقضية توّزع حاالت الشفاء 

 

 رمة حسب األقضية يوم المنص 14ل الـ  عدد حاالت الشفاء خال 

  
 
 
 

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

 

العامة المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة  :المرجع
  

 صحة العامة  
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 نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات ا ليومية خالل الـ 14 يوم الماضية 
 

 
 
 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
 

 

 
 
 

 حسب الفئة العمرية   توّزع الحاالت

 
 

الفئة 
 العمرية 

عدد  
الحاالت 
 ليوم أمس 

عدد الحاالت  
  14الـ  لأليام 

 األخيرة 

0-9 83 871 

10-19 228 2658 

20-29 329 4557 

30-39 295 3763 

40-49 224 2674 

50-59 247 1643 

60-69 67 778 

70-79 45 382 

80+ 25 231 

 2046 189 غير محدد

 19,603 1,732 المجموع

 

 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@عي لتواصل االجتماأو عبر وسائل ا
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 المنّصة االلكترونية لتسجيل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا 
 

         
 

        
 
 
 
 

     اللقاح المضاد لفيروس كورونا  للتسجيل على منصةالحملة الوطنية للتوعية 
 

           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 http://drm.pcm.gov.lbتعاميم الرسمية الصادرة على الرابط: ة الوكاف يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 
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 وزارة الصحة العامة
 وزارة  تطلق   فايزر،   فوق  وما   ٥٠و  أسترازنيكا  ٤٩-٣٠  العمرية  تالفئا  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  الفئات  لتغطية  فايزر  حملة  العامة  الصحة   فوق  وما  سنة  ١٢  عمر  تسجيل  متاحا
 . الحقة لتغطية  استعداداا  المنصة على

 ثالث وتسعين أظهرت النتائج وجود    آب حيث  9و  7لرحالت وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين   PCR استكمال فحوص  عن وزارة الصحة العامةأفادت   -
 موزعة على الرحالت التالية:  ( حالة إيجابية 93)

 
 

 

 

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

 الجيش 
 
 
 
 

 

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

 مؤازرة األجهزة األمنية في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.   ▪
  / 26/  خدمة فعلية،   /29/  :ةإيجابي  ةحال   /60/  وجود  ، حيث تبيّنلعناصر من الجيش   PCR  فحص  /337/اإلفادة عن إجراء   ▪

 طبابة عسكرية. / 1، /متقاعد  /5، / يمدن

  مة لقوى األمنالمديرية العا
 الداخلي 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 محضراا  51378لغاية اليوم   14/01/2021لغ عدد المحاضر المنظمة اعتباراا من تاريخ ب ▪

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 وتبير

 68409 جبل لبنان

 27728 البقاع 

 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.   ▪

 المديرية العامة ألمن الدولة 
 

 

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

 المحلية.  

ميزان حرارة رقمي من قبل وحدة "سيميك" التابعة لقوات    40اإلفادة عن تقديم معدات طبية عبارة عن قوارير أوكسيجين و ▪
 .الطوارئ الدولية لطبابة قضاء مرجعيون

 

 الصليب األحمر اللبناني 
الحاالت التي تم نقلها 

 المستشفيات إلى 
 PCRدد فحوصات ع

 ت إلى المستشفيا التي تم نقلها
عدد األشخاص الذين تم  
 نقلهم إلى مراكز التلقيح 

عدد المستفيدين من 
 حلقات التوعية 

 عدد الزيارات المنزلية لتسجيل 
 19-متلقّي لقاح كوفيد

عدد المستفيدين من 
 المنصات االلكترونية 

30,704 
 حالة جديدة( 61)

98,869 
 فحوص جديدة(  170)

3,241 
 أشخاص جدد( 5)

149,331 
 جدد(  ينمستفيد 9)

40,707 
 زيارة جديدة(  1645)

6,374 
 جدد(  ينمستفيد 3)



 

 ساعة الماضية(   24ريري الدولي )خالل الـ  مطار رفيق الح

 الرحالت المغادرة  الرحالت القادمة 

 86 عدد الرحالت  84 عدد الرحالت 

 13187 عدد المغادرين  8960 الوافدين عدد 
 

 ساعة الماضية(  24المرافئ )خالل الـ  

 وزارة األشغال العامة والنقل

 المرفأ 
 السفن المغادرة  السفن القادمة 

 مولة الح  الوجهة  العدد  الحمولة  قادمة من  العدد 

    مستوعبات  ليماصول  2 بيروت 

    مواشي سلوفينيا  1 

    مستوعبات  بور سعيد  1 

    خردة دمياط  1 طرابلس 

 - 5 المجموع 
 

 قرارات / إجراءات عامة 
 : التوصيات التالية 08/2021/ 12تاريخ  الذي عقد بصدر عن اجتماع لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا  ▪

مجلس الوزراء، وزارات الداخلية  التأكيد على التوصية السابقة في ما خص اجراء التعاميم الالزمة من قبل كل من :المديرية العامة لرئاسة   .1
طاع  العالي والعمل لجهة وجوب منح اللقاح لكافة العاملين في الق  والبلديات، اإلقتصاد والتجارة، السياحة، الصحة العامة،  التربية والتعليم

   PCRالعام والقطاعات الخاصة الخاضعة الشرافها على أن يقع على عاتق األشخاص الذين يرفضون تلقي اللقاح وجوب إبراز نتيجة  
 . ساعة بحيث تكون التكلفة المادية للفحص على نفقتهم الخاصة 72سلبية كل 

الداخلي، المديرية العامة ألمن الدولة: التشدد في قمع المخالفات  المديرية العامة لقوى األمن    -، وزارة الداخلية والبلديات  وزارة السياحة  .2
المدني رقم   العامة للطيران  المديرية  تعميم  الفندقي موضوع  بالحجر الصحي  الذين    2/  31المتعلقة بعدم اإللتزام  سيما بحق األشخاص 

ا أو يقومون بح  يتعمدون ترك جوازات  جوزات فندقية وهمية السفر العائدة لهم واإلدعاء بفقدانها الحقا
  المديرية العامة للطيران المدني: إجراء التعميم الالزم إلعفاء الركاب الذين غادروا لبنان ويريدون العودة خالل فترة اسبوع من إجراء  .3

فور وصولهم الى مطار رفيق الحريري الدولي     PCRخضعوا لفحصفي البلدان التي يرغبون بالعودة منها على أن ي  PCRفحص ال  
 . 31/2ما وإعفائهم من موجب الحجر الفندقي في حال قدومهم من إحدى الدول موضوع التعميم رقم ك

 

تاريخ    31/2التعميم  ( من  2تعديل البند )والذي تضمن    12/08/2021تاريخ    32/2صدر عن المديرية العامة للطيران المدني التعميم رقم   -
 ليصبح كالتالي:   30/07/2021

سلبي من إحدى المختبرات المعتمدة في البلدان القادمين منها    PCRدوم إلى لبنان أن يكون لديهم فحص  على جميع الراغبين بالق ▪
ا    QRساعة كحد أقصى، مع إلزامية وجود رمز الـ    96سنة وذلك خالل    12باستثناء من هم دون الـ   ناء فحوصات الـ  باستثضمنا

PCR  على  راليا، نيوزيالندا، كوريا الجنوبية، اليابن وكافة الدول األوروبية،  الصادرة من الواليات المتحدة األميركية، كندا، است
 . أن يمنع من ال يحمل نتيجة سلبية من ركوب الطائرة القادمة إلى لبنان

الركاب الذين عادوا إلى لبنان خالل أسبوع من مغادرته إضافة إلى إعفائهم من إجراء    يضاف إلى المستثنين من الحجر الفندقي ▪
 رفيق الحريري الدولي  من البلد القادمين منه على أن يخضعوا له فور وصولهم إلى مطار PCR  فحص الـ

 
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 الفندق ▪   - اإلمارات العربية المتحدة  -البرازيل    -تركيا    -قبرص    -المملكة المتحدة    الركاب القادمين من:  يالفئات 

الزامية  مع  ليس الركاب العابرين عبر هذه الدول(  غامبيا وسيراليون )و-كينيا    -ليبيريا    -زامبيا    -أثيوبيا    -مالوي    -الهند  -العراق  
ال يسمح للركاب الذين ليس لديهم حجز  و  ، ليال في أحد الفنادق المعتمدة   3أيام /    4  حيازة حجز فندقي على نفقتهم الخاصة، لمدة

  رة.فندقي بالصعود على متن الطائ
 : الفئات المستثناة من الحجر الفندقي ▪

 .الدبلوماسية الوطنية واالجنبية وعائالتهم على أن تلتزم بالحجر لمدة أربعة أيام في مقر إقامتهاالبعثات  -
 . دون تحديد للمدة  Covid-19 ن سبق أن تلقوا جرعة واحدة على االقل من أي لقاحالركاب الذي -
ا قبل تاريخ سفره - م الى لبنان وذلك بعد ابراز وثيقة  الركاب الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه ضمن مدة تسعون يوما

 .رسمية تثبت ذلك
 . بيروت-الدوليالركاب العابرون براا الى سوريا عبر مطار رفيق الحريري   -
 .سنة سواء كانوا قادمين بمفردهم أو برفقة أهلهم  18الركاب القاصرون دون   -

مع إلزامية وجود   PCR ن يكونوا قد أجروا فحصعلى جميع الركاب أ :  قبل القدوم الى لبنان PCR الفئات الملزمة بإجراء فحص ▪
ن تاريخ صدور نتيجة الفحص لغاية الوصول الى  ساعة كحد أقصى م   96في إحدى المختبرات المعتمدة وذلك خالل   QRرمز

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

 : قبل القدوم الى لبنان PCR الفئات المستثناة من إجراء فحص ▪
)الذي هو عبارة عن   Covid-19 أو جرعة كاملة من لقاح Covid-19 ن مر على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاحالركاب الذي  -

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

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

 

 والذي تضمن التعليمات التالية:  2021/ 07/ 30تاريخ  31/2مديرية العامة للطيران المدني التعميم رقم صدر عن ال ▪
 % من معدل الركاب الذين قدموا خالل شهر تموز. 70ركاب القادمين إلى لبنان بنسبة  خفض عدد ال .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    QRمية وجود رمز الـ  ساعة كحد أقصى، مع إلزا  96سنة وذلك خالل    12من هم دون الـ  
 من ركوب الطائرة القادمة إلى لبنان. 

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

 آخر خالل مدة إقامتهم.  PCRعلى أن تتولى الباصات التابعة للفنادق عملية نقل المسافرين، كما يخضع المسافر لفحص  
 سنة وقوات اليونيفيل.  12ء من هم دون  باستثنا PCRلي لفحص  خضوع جميع القادمين إلى مطار رفيق الحريري الدو .4
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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 24مختبر

ات العائلة  10 مختبر

 10 رزق   مستشف  

 4   مستشف  جبل لبنان

ق  3 المشر

 MDTC 1مركز 

 1 سيدة المعونات مستشف  
 

 السكنالتي لم تحدد مكان  المختبرات
 المختبرات / المستشفيات

 ديد عدد الحاالت اإليجابية دون تح
 السكن مكان 

ات السالم  32 مختبر

ات   INOVIE 24مختبر

ات العائلة  10 مختبر

 7 مركز األطباء 

 6 حمود  مستشف  

 5 رزق   مستشف  

ات سان ميشال   5 مختبر

ق  5 المشر

 4 لبنان مستشف  جبل  

 3 مستشف  فؤاد خوري 

ي الحديث   1 المركز الطبر

ات مديالند   1 مختبر

 MDTC 1مركز 

 1 عوناتسيدة الم مستشف  

ي وبولس
ات عقيف   1 مختبر

 1 هدن االحكومي مستشف  ا

 
 رقم الهاتفالتي لم تحدد  المختبرات

 تشفياتالمختبرات / المس
 عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 

 رقم الهاتف

 3 االحكومي  بعلبكمستشف  

 1 حكومي الجامعي رفيق الحريري المستشف  

 1 عوناتسيدة الم مستشف  
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 PCR لمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـمحّدثة لالالئحة لا
 

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

 في المطار. PCRى أن يخضعوا لفحص من الدول القادمين منها عل  PCRتاريخ سفرهم إلى لبنان من إجراء فحص 
 في المطار على ان يلتزموا بالحجر لحين مغادرتهم.     PCRساعة من إجراء فحص    48يسمح لطواقم الطائرات القادمة لمدة ال تزيد عن   .2
الركاب    لى األقل من اللقاح، يستثنى من الحجر الفندقي: البعثات الدبلوماسية الوطنية واألجنبية وعائالتهم، الركاب الذين تلقوا جرعة واحدة ع .3

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

 
 594459/01أو   1214لوزارة الصحة العامة:  االتصال مباشرة على الرقم الساخن ، عند الشعور بأية عوارض 
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