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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/DRMعبر الكومبيوتر: 

 Mobile-HospitalsOccupancy-https://bit.ly/DRM :عبر الهاتف
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 ساعة المنصرمة  24توّزع الحاالت حسب البلدات خالل الـ  

وت  288 بعبدا  296 المت    302 الشوف   38 كرسوان  106 طرابلس  19  بير

ن المريسة  7 الشياح  25 برج حّمود 22 ةالناعم 2 رصبا 2 قيد التحقق  19  عي 

كية  1 الجناح  15 ةالنبع 1 ةحارة الناعم 1 كسليك ال 6 الكورة  22  الجامعة االمي 
وت 8 االوزاع   11 سن الفيل  11 شحيم  1 ذوق مكايل  6 أميون 1  راس بي 
 قريطم 8  حسن ي  ب 9 جرس الباشا 5 دلهون 1 نهر الكلب  1 كفر عقا  1
مايا 1 حارة المي   2 صارون  كفر  1 ن  7 كير  ة الروش 8 محطة صفي   1 جديدة المير
ية  5 برجا 7 غدير 7 بشمزين  2 ي  11 البوشر  ء الحمرا  27 الغبي 
ن الرمانة   29 الدورة   3 بعاصي   3 ذوق مصبح  9 بطرام  3 ن التينة   5 عي   عي 
 المصيطبة  6 فرن الشباك 12 الروضة   10 الجية  2 يسوع الملك  1 دار شمزين  1
ية  3 جدرا 2 أدونيس   5 كوسبا 2  مارالياس 8 حارة حريك  44 سد البوشر
 تلة الخياط  2 الليلك   10 ة السبتي 9 مجدلونا 1 حارة صخر 1 فيع 2
اجنة  15 دير مار روكز 1 جون 1 ساحل علما 2 قلحات  1  الظريف  5 برج الير
جا 2 راس مسقا  1 ية   1 طير  الحصن  ءمينا  1 المريجة   13 الدكوانة  26 المغي 
ن  3  المزرعة   13 تحويطة الغدير 4 المكلس  1 دير القمر  1 ةأدما والدفن 1 ضهر العي 
 حيدر  برج أبر   19 بعبدا 7 أنطلياس 20 دميت 1 الصفرا   2 برسا  1
 الفوقاة البسط 9 الحازمية   9 منقلة مزهر  1 بري    ح 1 العقيبة   2 قيد التحقق   3

ن  4 عجلتون  3 زغرتا 22  الملعب البلدي 1 الحدث 36 جل الديب  22 بعقلي 
 الطريق الجديدة  27 بطشاي 1 النقاش 6 عينبال 2 الحريقة   1 زغرتا  4
ن  2 ن وزين  2 بلونة  9 رشعي   راس النبع   11 اللويزة   10 الزلقا  3 عي 
 التحتا ةالبسط 3 الجمهور  2 بياقوت  2 قيد التحقق  4 السهيلة   1 أرده 2
 مار مخايل النهر 1 كفر شيما 3 الضبية  19 عاليه  99 داريا  1 أصنون 1
ن  2 عرجس 1 فية   11 شحرور السفىلوادي   1 مزرعة دير عوكر  3 شويفات العمروسية    8 الريحانة  عي   األشر
 العدلية 2 وادي شحرور العليا  1 المنصورية   28 ح  السلم    12 جعيتا  2 إهدن 4
 قيد التحقق  105 حارة الست  1 الديشونية  4 غدير الشويفات    1 عينطورة   1 مزيارة  4
 صور  125 بسابا   4 الفنار 7 خلدة   7 غزير  1 سبعل   2

ن سعادة  10 شويفات االمراء    19 كفر حباب 1 ة مرياط 1  صور  31 العبادية 1 عي 
ن نجم  1 دير قوبل    2 برج الفتوح   1 حيالن  1 ن  2 عي   البص   1 راس المير
ون  7  الرشيدية  2 القصيبة   1 روميه  1   عرمون   11 معراب 1 البير
ون  5  معشوق  2 رويسات صليما  1 بقنايا 1 بشامون    14 الكفور   1 البير
 برج الشمال   10 حمانا  4 مجذوب 1 بليبل   6 بزمار  3 حامات  1
 باتوليه 3 الخريبة   1 بصاليم 8 حومال   1 الغينة 1 دوما 1

ن  2 قيد التحقق  12 نابيه 1 بسوس    2 درعون  2 عكار 10  دير قانون العي 
 سماعية  2 صيدا  76 المطيلب 1 عاليه    5 المعيرصة   1 شيخ طابا  1
 جويا 2 برامية  1 ة الرابي 3 القماطية   1 غبالة  2 تكريت  1
 دبعال  1 حارة صيدا 3 قرنة شهوان 1 عيتات    1 ريفون  1 عيات  1
 عيتيت 5 مية ومية ال 2 اليسار   1 سوق الغرب    1 القليعات   1 الحيصا 1
ن الحلوة  3 الربوة  5 عيناب    1 عشقوت 2 خربة شار  1  بافليه 1 عي 
 باريش  1 صالحية   1 بيت الشّعار  4 سلفايا    1 فيطرون 4 تليل 1
ن  5 الريحانية   1  سلعا  3 مجدليون 1 مزرعة يشوع  2 بحمدون الضيعة    1 رعشي 
ا   8 بكفيا 3 صوفر    1 فقرا 2 أكروم   1  قانا  5 عير
ن داره    1 السيمانعيون  2 قيد التحقق   2  معركة  3 قرية   1 المياسة  1 عي 
ي  3 وبا 1 برسر ن  3 غازية  3 قرنة الحمرا  1 قيد التحقق   3 مي   صديقي 
   1 برمانا   3 النبطية  50 فاريا 4 طورزا 3

ن بعال 5 زهرابن  عي 
 بازورية ال 5 مغدوشة  1 جورة البلوط  2 نبطية التحتاال 5 قيد التحقق   1 ة الضني  ة المني 5
 حناوي  4 درب السيم 2 قنابة برمانا  3 مزرعة كفر جوز  1 بنت جبيل  44 سي  الضنية  1
 دير كيفا  2 خرايب   2 مار شعيا 1 كفر رمان  3 بنت جبيل 2 بقرصونة  1
ن إبل  1 طاران 1  طي  دّبه  4 زرارية ال 1 بعبدات 3 حبوش  3 عي 
 شهابية   4 عدلون 2 بيت مري  5 كفر تبنيت  1 رميش  1 شالنكفر  1
 رمادية  1 نصارية أ 4 المنتفردي  3 رصبا  1 سلطانية   1 بخعون  1

ن  3 حميلة 1 صفد البطيخ  2 زحلة  37  طورا 1 بابلية 2 المتي 
ن التحتا 2 جميجمة 2 الميدان  7  دير قانون النهر 1 رصفندال 1 المروج 1 حومي 
 كنيسة   3 سكسكية ال 3 الخنشارة  1 زفتا 1 برعشيت  3 الراسية  1
قية  1 شقرا   1 المعلقة   1  طي  فلسيه 1 نجارية ال 1 عينطورة   3 شر
2   

 عباسية   9 عرب الجل  1 ضهور الشوير  2 تول  2 حداثا 4 أراضن
ية ال 1 خربة سلم 3 أبلح 1 ا   2 بسكنتا 1 نمي 

 
يحا  2 كفر حت  شير

 شعيتية  1 قيد التحقق  30 قيد التحقق  7 حاروف   12 حاريص 1 تعلبايا 3
 جبال البطم  1 جبيل  21 بعلبك  22 ميفدون 1 ديرنطار  6 قب الياس 1
ال 1 جبيل 8 بعلبك 8 عدشيت الشقيف  3 برج قلويه  2 مريجات  ال 1  برج رح 
ن  1 إنصار  4 ياطر 1 عنجر   1  منصوري   1 مستيتا 3 عي 
ن بعلبك   3 قعقعية الجرس  1 بيت ليف  4 مجدل عنجر 3  مجدل زون 1 بالط   1 عي 
 قيد التحقق   1 عمشيت  2 لبوة 1 بريقع  1 قيد التحقق   10 رياق 6
ن  1 كفر صي   3 راشّيا  4 عىل  النهري  1  جزين  1 حاالت  1 يوني 

 أنان  1 نهر ابراهيم 1 دير االحمر  1 صي  الغربية  1 عقبة راشّيا  1 قيد التحقق   9
بارة   1 كنيسة   1 قيد التحقق  2 قيد التحقق  3 البقاع الغربر   5  مرجعيون  6 الير

 جديدة  1 حبوب  1   بدنايل  1     مشغرة  1

 خيام   1 حصارات   1 نبر  شيت ال 3     قرعونال 1

 حوال  1 قيد التحقق  2 قيد التحقق  2     مرج  ال 1

 ميس الجبل  2         روضة   2

 مجدل سلم  1         قيد التحقق  80

 حاصبّيا  1          

 هّبارية  1          
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 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  
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 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

 
 

 

 الوفاة حسب الفئة العمرية توزع حاالت 

 

 حسب األقضية  يوم المنصرمة 14نسبة الوفيات خالل الـ 
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المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
صحة     

 العامة
 

 

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


 توّزع حاالت الشفاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 التراكمية حسب األقضية توّزع حاالت الشفاء 

 

 يوم المنصرمة حسب األقضية  14عدد حاالت الشفاء خالل الـ  
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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   توّزع الحاالت

 
 

الفئة 
 العمرية 

عدد  
الحاالت 
 ليوم أمس 

عدد الحاالت  
  14الـ  لأليام 

 األخيرة 

0-9 84 959 

10-19 212 2910 

20-29 351 4708 

30-39 370 4085 

40-49 242 2804 

50-59 136 1714 

60-69 80 844 

70-79 54 444 

80+ 21 248 

 1973 139 غير محدد

 20689 1689 المجموع
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 المنّصة االلكترونية لتسجيل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا 
 

         
 

        
 
 
 
 

     اللقاح المضاد لفيروس كورونا  للتسجيل على منصةالحملة الوطنية للتوعية 
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 وزارة الصحة العامة
نتيجة األوضاع تأمين كافة المستلزمات الطبية  في ضوء النقص في    Covid-19لتتبع الحاالت المصابة بـ  اجتماعاوزير الصحة العامة    عقد -

 االجتماعي في العمل    االختصاصيينممثلين عن منظمتي اليونيسف والصحة العالمية والصليب األحمر اللبناني ونقابة  ، وذلك بحضور  المالية
تم االتفاق على تشكيل فريق عمل يؤمن تبادل المعلومات والتشبيك مع المنظمات غير ، وقد  رىوالجمعيات األهلية وعدد من البلديات الكب

الحكومية الناشطة في المجال الصحي لدعم الحاالت المصابة غير القادرة على تأمين ما تحتاج إليه من مستلزمات طبية وصحية وغذائية  
 . واالجتماعيإضافة إلى الدعم النفسي 

  حيث   آب،  13و  10لرحالت وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين   PCR اتاستكمال فحوصعن  ة العامة،  افادت وزارة الصح  -
 توزعت على الرحالت التالية: ، ( حالة إيجابية116مئة وست عشرة )أظهرت النتائج وجود 

10/8/2021 27 

 عدد الحاالت  الرحلة رقم  الشركة  رحلة قادمة من  عدد الحاالت  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من 

 MEA 262 2 الرنكا 1 418 القطرية  الدوحة

 MEA 323 1 بغداد A3 946 1 أثينا 

 VY 7620 1 برشلونة 1 406 األثيوبية  أديس أبابا

 AJ 7780 1 أضنا  2 824 التركية  اسطنبول

 MEA 572 2 أبيدجان  MEA 252 1 أثينا 

 MEA 268 2 اسطنبول AJ 7834 2 أنطاليا

 1 826 التركية  اسطنبول MEA 266 1 اسطنبول

 MEA 419 2 أبو ظبي G9 385 1 الشارقة 

 PEGASUS 862 1 اسطنبول MEA 2365 1 جدة

 1 955 اإلماراتية دبي  2 139 العراقية  النجف 

 
 

11/8/2021 28 

 الحاالت عدد  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من  عدد الحاالت  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من 

 MEA 576 4 أبيدجان  MEA 222 1 باريس

 MEA 305 2 القاهرة 1 131 العراقية  بغداد

 2 824 التركية  اسطنبول GM 850 1 زيورتش

 MEA 266 2 اسطنبول MEA 252 2 أثينا 

 TO 3330 1 أورلي  G9 385 1 الشارقة 

 MEA 323 1 بغداد MEA 216 1 بروكسل

 1 711 المصرية  القاهرة 1 953 اإلماراتية دبي 

 AIR FRANCE 562 1 باريس MEA 307 1 القاهرة

 MEA 419 1 أبو ظبي 1 826 التركية  اسطنبول

     PEGASUS 862 3 اسطنبول

 
 

12/8/2021 39 

 عدد الحاالت  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من  عدد الحاالت  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من 

 MEA 226 1 كوبنهاغن  1 418 القطرية  الدوحة

 A3 946 1 أثينا  1 713 المصرية  القاهرة

 1 957 ماراتيةاإل دبي  1 828 التركية  اسطنبول

 1 416 القطرية  الدوحة 3 131 العراقية  بغداد

 AJ 7828 2 بودروم  2 824 التركية  اسطنبول

 MEA 276 5 يرفان  EY 533 1 أبو ظبي

 MEA 323 1 بغداد MEA 262 1 الرنكا

 G9 387 1 الشارقة  W5 1152 8 طهران

 1 301 العراقية  بغداد PEGASUS 1826 2 دلمان

 4 826 التركية  اسطنبول MEA 327 1 النجف 

 
 

13/8/2021 22 

 عدد الحاالت  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من  عدد الحاالت  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من 

 1 957 اإلماراتية دبي  1 713 المصرية  القاهرة

 AJ 7834 1 أنطاليا 1 131 العراقية  بغداد

 EY 533 1 أبو ظبي 1 824 التركية  اسطنبول

 MEA 262 3 الرنكا MEA 266 3 اسطنبول

 SR 150 1 برلين AJ 7836 2 أضنا 

 MEA 202 1 لندن  MEA 235 1 ميالنو 

 1 830 التركية  اسطنبول HV 6307 1 أمستردام 

 1 826 التركية  اسطنبول MEA 268 2 اسطنبول
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 الصليب األحمر اللبناني 
الحاالت التي تم نقلها 

 إلى المستشفيات 
 PCRدد فحوصات ع

 إلى المستشفيات  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 

31,016 
 حالة جديدة( 58)

99,444 
 ( ا  جديد صا  فح 197)

3,253 
 أشخاص جدد( 7)

149,439 
 (جديدا   ا  مستفيد 30)

44,654 
 جديدة(  ةزيار 1152)

6,381 
 (جديد واحد )مستفيد

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


 
 
 

 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    400توزيع مساعدات اجتماعية )  ▪
 العسكري المدني. 

 مؤازرة األجهزة األمنية في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.   ▪
  خدمة فعلية،   / 51/  : ةإيجابي  ة حال  /93/  وجود   ، حيث تبيّن لعناصر من الجيش  PCR  فحص   / 471/اإلفادة عن إجراء   ▪

 / طبابة عسكرية.  1، /متقاعد /2/، يمدن  / 40/

المديرية العامة لقوى  
 األمن الداخلي 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 محضرا   51378لغاية اليوم   14/01/2021بلغ عدد المحاضر المنظمة اعتبارا  من تاريخ  ▪
حسب المناطق على    8/3/2021منذ  المحاضر التي تم تسطيرها بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة    مجموع   توّزع ▪

 النحو التالي: 

 2020/ 3/ 8مجموع المحاضر منذ  

 54305 بيروت 

 68409 جبل لبنان 

 27728 البقاع 

 21177 الشمال 

 21213 الجنوب 

 192832 المجموع 
 

لمديرية العامة لألمن  ا
 العام
 

 

 إصابة بين عناصر المديرية العامة لألمن العام.   71فادة عن وجود  اإل ▪
 . 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 

 

 

 إصابة بين عناصر المديرية العامة ألمن الدولة.   37اإلفادة عن وجود   ▪
 اإلفادة عن عدد الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات.   ▪
العامة  ▪ الصحة  اللبنانية عبر وزارة  المناطق  في مختلف  تنفيذها  يتم  التي  التطعيم  بالتعاون مع    اإلفادة عن حمالت 

 البلديات والجهات المحلية.  
 

 

 ساعة الماضية(   24مطار رفيق الحريري الدولي )خالل الـ  

 الرحالت المغادرة  الرحالت القادمة 

 67 عدد الرحالت  69 عدد الرحالت 

 11255 عدد المغادرين  4690 عدد الوافدين 
 

 ساعة الماضية(  24المرافئ )خالل الـ  

 وزارة األشغال العامة والنقل

 المرفأ 
 السفن المغادرة  السفن القادمة 

 الحمولة  الوجهة  العدد  الحمولة  قادمة من  العدد 

 مستوعبات  دمياط  1    بيروت 

 طرابلس 
 فارغة مرسين  1 فارغة مرسين 1

 مازوت بيروت  1 أخشاب  رومانيا  1

    فارغة ليبيا  1 

    زجاج السويس  1 

    شاحنات وبضائع  تاسوكو  1 

 3 5 المجموع 
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 قرارات / إجراءات عامة 
 التوصيات التالية:  08/2021/ 12تاريخ  الذي عقد بصدر عن اجتماع لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا  ▪

العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وزارات الداخلية    من: المديريةالتأكيد على التوصية السابقة في ما خص اجراء التعاميم الالزمة من قبل كل  .1
العالي والعمل لجهة وجوب منح اللقاح لكافة العاملين في القطاع   والتعليم   العامة، التربيةتصاد والتجارة، السياحة، الصحة  والبلديات، اإلق

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

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

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

وصولهم الى مطار رفيق الحريري الدولي    فور PCRفي البلدان التي يرغبون بالعودة منها على أن يخضعوا لفحص  PCRفحص ال  
 . 31/2كما وإعفائهم من موجب الحجر الفندقي في حال قدومهم من إحدى الدول موضوع التعميم رقم 

 

تاريخ    31/2( من التعميم  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    PCRعلى جميع الراغبين بالقدوم إلى لبنان أن يكون لديهم فحص   ▪
باستثناء فحوصات الـ  ضمنا     QRساعة كحد أقصى، مع إلزامية وجود رمز الـ    96سنة وذلك خالل    12باستثناء من هم دون الـ  

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

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

 
لبنان  سيخضع جميع الركاب القادمين الى    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    -المملكة المتحدة    الركاب القادمين من:  الفئات 

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

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

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

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

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

 : قبل القدوم الى لبنان PCR ستثناة من إجراء فحصالفئات الم ▪
)الذي هو عبارة عن   Covid-19 أو جرعة كاملة من لقاح Covid-19 الركاب الذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح  -

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

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

 

 والذي تضمن التعليمات التالية:  2021/ 07/ 30تاريخ  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

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

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

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

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

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

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

 تحديد عدد الحاالت اإليجابية دون 
 القضاءمكان 

 17 لجامع  مستشفن رفيق الحريري ا

ات العائلة  15 مختير

ن وزين مستشفن   5 عي 

 4 جبل لبنان  مستشفن 

 3 رزق  مستشفن 

كية  الجامعة األ  مستشفن   2 مي 

ق ات المرسر  2 مختير

 1 الطبر   Naqaaمركز 

فية سان ج مستشفن   1 وزيف األشر

 1 أوتيل ديو  مستشفن 

ن ا مستشفن   1 حكوم  لسبلي 

 1 شحال  مستشفن 
 

 السكنالتي لم تحدد مكان  المختبرات
 المختبرات / المستشفيات

 عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 
 السكن مكان 

 17 الحريري الجامع   مستشفن 

ات السالممخ  15 تير

ات العائلة  15 مختير

ن  مستشفن   5  وزينعي 

ق ات المرسر  5 مختير

 4 جبل لبنان  مستشفن 

 3 الطبر   Naqaaمركز 

 3 ق رز  مستشفن 

 3 مختير سان ميشال 

 2 المركز الطبر  الحديث 

كية  الجامعة  مستشفن   2 األمي 

 الحكوم   مستشفن 
ن  2 سبلي 

  وبولس
ات عقيفر  2 مختير

ات   ADC 1مختير

ات مديالند   1 مختير

فية سان جوزي مستشفن   1 ف األشر

 1 اوتيل ديو  مستشفن 

 1 شحال  مستشفن 

 رقم الهاتفالتي لم تحدد  المختبرات
 المختبرات / المستشفيات

 اإليجابية دون تحديد عدد الحاالت 
 رقم الهاتف

ات الها  3 ديمختير

 الحكوم   مستشفن 
ن  1 تبني 

ن وزين مستشفن   1 عي 

 1 لفو ب مستشفن 
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 PCR لمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـالمحّدثة لالئحة لا
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