
       

 

 

 

 

  
 19:30ر التقريوقت صدور     480 تقرير رقم: 2021 آب 6 الجمعة التاريخ:

 

 
 

 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  240 صيدا  102 بعبدا  203 المت    287 الشوف  34 كرسوان  72  بير

ن المريسة  2 البالطة 2 الشياح 15 برج حّمود 14 شحيم 2 رصبا  4  عي 

مايا  1 كسليكال 8 وت  23 هاللية ال 5 الجناح  15 ةالنبع 3 كتر  راس بت 

ن  2 ذوق مكايل  9  قريطم  1 حارة صيدا  4 االوزاع   7 سن الفيل 10 سبلي 

 ة الروش 5 مية ومية ال 2  حسنت  ب 10 حرش تابت  2 برجا  2 غدير 11

ن الحلوة  8 المدينة الرياضية 1 جرس الباشا  2 الجية  1 ذوق مصبح  6  الحمرا   19 عي 

ن  4 وادي الزينة 2 أدونيس   4 ي  3 جديدة المير ن التينة  2 مجدليون  2 الغبت   عي 

ية  11 علمان  2 حارة صخر  1 ن الرمانة   16 البوشر ا   3 عي   المصيطبة 4 عتر

 وىط المصيطبة 1 قرية  1 فرن الشباك  7 الدورة   3 الرميلة  2 ساحل علما  1

ن  1  مارالياس  10 بقسطا 4 حارة حريك  32 الروضة   6 مغريقا  1 كفر ياسي 

ية  4 ة الورداني 3 ةأدما والدفن 2  تلة الخياط  2 غازية 1 الليلك   5 سد البوشر

اجنة 21 ة السبتي 4 جون  1 الصفرا  2  باب إدريس  1 مغدوشة  1 برج التر

 المزرعة   1 مطرية الشومر  1 المريجة  4 دير مار روكز  1 بسابا  1 عجلتون  2

 حيدر  برج أبر   7 أرزي 1 بعبدا 4 الدكوانة  32 السمقانية  1 بلونة 4

ن  2 السهيلة  3  الفوقا  ةالبسط  4 خرايب   1 الحازمية   14 أنطلياس  13 بشتفي 

ن  4 جعيتا 1  الطريق الجديدة 14 زرارية ال 2 الحدث  26 منقلة مزهر  2 بعقلي 

 راس النبع   4 عدلون  2 اللويزة   1 جل الديب  8 بطمة 1 كفر حباب  1

 الباشورة 2 نصاريةأ 1 كفر شيما  4 النقاش  6 بقعاتا  1 غوسطا  3

 التحتا ةالبسط  1 بابلية  2 وادي شحرور   1 عبدين   1 نيحا   1 بطحا 1

ن وزين 1 الكفور   1 ة  2 غسانية 1 بسابا  4 شلهوب عمارة  1 عي  ن  الجمت 

 مار مخايل النهر  1 رصفند  3 العبادية 1 الزلقا  15 باتر 1 غدراس 2

ن  2 بياقوت  6 قيد التحقق  2 ياطةح 2  الرميل 2 سكسكيةال 1 راس المير

فية   30 نجارية ال 1 قبيع 1 الضبية 10 عاليه 67 عشقوت  1  األشر

   1 عنقون  2 عاريا  2 مزرعة دير عوكر 4 شويفات العمروسية    4 عيون السيمان  2
 السيوفن

 قيد التحقق  101 كفر بيت 1 صليما  1 المنصورية   14 ح  السلم    6 جبيل  35

ا  1 القلعة   1 الفنار  15 خلدة   15 جبيل 9
َ
 زغرتا 6 كفر حت

ن سعادة  18 شويفات االمراء    2 مستيتا 3  بسبعل  1 التحقق قيد  49 بتخنيه  1 عي 

ن نجم 1 عرمون    9 بالط   3  إهدن  3 صور 138 قيد التحقق  4 عي 

 مزيارة  1 صور  48 بعلبك  8 روميه 7 بعورته    1 عمشيت 5

 قيد التحقق  1 البَص  2 بعلبك 7 بصاليم 9 بشامون    9 حاالت  3

ن التحتا  1 نابيه 1 بسوس    2 نهر ابراهيم 1 ون  10 جل البحر   2 تمني   البي 

بارة   2 ون  2 الرشيدية 2 الهرمل  3 المطيلب  3 عاليه   3 التر  البتر

ايا 1
َ
ا  7 برج الشمال   11 هرمل  2 ةالرابي 4 الكحالة    5 عن

َ
 شك

ن  1 قيد التحقق  1 بيت الككو  1 القماطية   1 أدونيس   3  قيد التحقق  1 دير قانون العي 

ن الرمانة    3 عبيدات 1  عكار 11 سماعية 5 راشّيا  2 شهوان  قرنة 3  عي 

 عدبل 1 جويا 3 محيدثه ال 2 الربوة 4 مجدل بعنا   1 بيت حّباق  1

 ة عكار العتيق 2 مجادل  2 النبطية  34 ديك المحدي  4 صوفر    1 الرويس  1

ف 1 قيد التحقق  2 ن عار  4 ة المرسر ف  7 نبطية التحتاال 9 عي   العبودية 1 مزرعة المرسر

 نهر البارد  3 عيتيت  2 كفر رمان  2 مزرعة يشوع  2 قيد التحقق  4 طرابلس  56

 العبدة 2 بافليه 2 حبوش   1 زكريت 1 جزين  6 الزيتون 1

 ةالكواشر  1 ديرعامص 2 كفر فيال 1 ساقية المسك  1 جزين  1 القلمون  3

 قيد التحقق  1 قانا  2 جرجوع 1 حماليا  2 وادي جزين 1 البداوي  5

ي  2 جناتا 1 زفتا  1 قرنة الحمرا  1 لبعا  1 الجديدة مدينة  2  برسر

   2 برمانا  4 كفر جرة  2 مخيم البداوي  3
ن بعال  1 دير الزهرابن ي  1 عي   برسر

غليةال 1 تول 2 قنابة برمانا  1 ريحان   1 قيد التحقق  42  أرز 1 تر

يةال 2 مار شعيا  1 مرجعيون  10 الكورة 16  ة الضني ةالمني 2 بازورية ال 7 نمت 

 ةالمني 2 حناوي 4 حاروف   2 بعبدات  7 خيام   1 أميون  2

 زحلة  11 شهابية  1 دوير  2 بيت مري  5 طيبة   4 كفر عقا  2

 الميدان  5 طورا 1 جبشيت 1 المنتفردي 1 مركبا  2 بطرام 1

 نبر  ايالال 1 كنيسة   1 عدشيت الشقيف  3 ضهر الصوان  1 ميس الجبل 3 برصما  1

ن  1 حاصبّيا 1 بعشتاردار  1  قاع الريم 1 حلوسية   1 عَبا 1 المتي 

ن  1  كسارا 1 طت  فلسيه 2 إنصار  1 عينطورة  1 قيد التحقق  1 رشدبي 

 رياق  1 بدياس 1 قصيبة  1 ضهور الشوير  2 بنت جبيل  15 بدنايل  1

 عل  النهري  1 عباسية  11 قيد التحقق  2 بتغرين  1 يارون 1 دده  1

يحا 2   زبوغا  1 برعشيت 1 أنفه 1  كفر زبد  1 شتر

ن  1  البقاع الغرب    4 برج رَحال 6   قيد التحقق  4 شقرا  1 ضهر العي 

 مشغرة  2 قليلة  2     حاريص  1 برسا 1

 عانا 1 حنية 1     ياطر 1 زغرتا المتاولة 1

 بعلول   1 مجدل زون  1     قيد التحقق  10 قيد التحقق  2

   بياضة  2       قيد التحقق  86

   قيد التحقق  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

 
 

 

 توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية 

 

 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 53 595 

10-19 205 1970 

20-29 323 3515 

30-39 295 2784 

40-49 223 1988 

50-59 113 1186 

60-69 48 530 

70-79 23 260 

80+ 13 163 

 1899 165 غير محدد

 14890 1561 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
 

(  113)  وثالث مئة  أظهرت النتائج وجود    حيث  ،آب  1تموز و  30لرحالت وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين    PCRاتاستكمال فحوص عن  افادت وزارة الصحة العامة   -
 توزعت على الرحالت التالية:، إيجابية ةحال

30/7/2021 15 

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

 MEA 572 5 ابيدجان  PEGASUS 862 1 إسطنبول 
 MEA 268 1 إسطنبول  MEA 419 1 أبو ظبي
 SK 2967 1 ستوكهولم  1 711 المصرية  القاهرة 
 MEA 242 1 مدريد  MEA 202 1 لندن

 CY 120 1 الرنكا  MEA 307 2 القاهرة 

 
31/7/2021 39 

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

 3 139 العراقية  النجف 1 418 القطرية الدوحة 
 1 1311 العراقية  بغداد  Q6 201 1 دمشق 
 MEA 323 2 بعداد  A3 946 1 أثينا 

 MEA 212 1 باريس 2 828 التركية إسطنبول 
 MEA 325 1 أربيل 2 713 المصرية  القاهرة 
 RJ 403 1 عمان  1 957 اإلماراتية  دبي
 MEA 202 1 لندن AJ 7846 1 دلمان
 G9 387 1 الشارقة  3 131 العراقية  بغداد 

 5 305 العراقية  النجف 2 824 التركية إسطنبول 
 PEGASUS 862 2 إسطنبول  MEA 262 1 الرنكا 

 3 301 العراقية  بغداد MEA 266 2 إسطنبول 

     MEA 276 1 يرفان 

 
1 /8 /2021 59 

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

 MEA 262 4 الرنكا  MEA 303 1 القاهرة 
 MEA 323 5 بغداد  A3 946 1 أثينا 

 1 953 اإلماراتية  دبي PEGASUS 756 1 إسطنبول 
 MEA 212 1 باريس 1 828 التركية إسطنبول 
 MEA 325 1 أربيل 2 406 األثيوبية  أديس أبابا

 AJ 7836 1 أضنا UBD 105 3 بغداد 
 PEGASUS 1824 2 انطاليا  AJ 7834 2 أنطاليا 
 MEA 268 1 إسطنبول  1 131 العراقية  بغداد 

 MEA 327 15 النجف 3 824 التركية إسطنبول 
 MEA 333 1 البصرة AJ 7846 9 الدلمان

 1 139 العراقية  النجف  MEA 266 1 إسطنبول 

     G9 385 1 الشارقة 

 
 

 

 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. 

 مؤازرة األجهزة األمنية في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.   -
  / 27/  خدمة فعلية،   /32/   :ةإيجابي  ةحال  /67/  وجود  ، حيث تبيّنلعناصر من الجيش   PCR  فحص  /381/ اإلفادة عن إجراء   -

 . متقاعد /8، / يمدن

المديرية العامة لقوى األمن  
 الداخلي 

 
 
 
 
 

 
 

 

 .  2021/ 14/1محضراً مكتوباً بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة منذ   51,374تسطير   -

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

 68405 جبل لبنان

 27728 البقاع 

 21177 الشمال 

 21213 الجنوب 

 192828 المجموع 
 

 اإلفادة عن عدد الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات والحاالت في الحجر المنزلي.  - لمديرية العامة لألمن العام ا
 متابعة اإلجراءات المعتمدة على الحدود الجوية والبرية والبحرية بالتعاون مع فرق وزارة الصحة العامة.   -

 اإلفادة عن عدد الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات.   - المديرية العامة ألمن الدولة 
 اإلفادة عن حمالت التطعيم التي يتم تنفيذها في مختلف المناطق اللبنانية عبر وزارة الصحة العامة.   -

 
 

 الصليب األحمر اللبناني 
الحاالت التي تم  

نقلها إلى  
 المستشفيات 

  PCRدد فحوصات ع
إلى   التي تم نقلها 

 المستشفيات 

عدد األشخاص الذين  
تم نقلهم إلى مراكز  

 التلقيح  

عدد المستفيدين من  
 حلقات التوعية 

عدد الزيارات المنزلية  
لتسجيل متلقّي لقاح  

 19-كوفيد 

عدد المستفيدين من  
 المنصات االلكترونية 

30,318 
 

98,057 
(120  ً  ( اً جديد  فحصا

3,212 
 

149,115 
 مستفيداً جديداً(  12)

33,573 
 زيارة جديدة(  1251)

6,362 
 ( مستفيد واحد جديد )

 وزارة األشغال العامة والنقل



 ساعة الماضية(   24مطار رفيق الحريري الدولي )خالل الـ  
 الرحالت المغادرة  الرحالت القادمة 

 86 عدد الرحالت  87 عدد الرحالت 

 12545 عدد المغادرين  10964 الوافدين عدد  

 ساعة الماضية(  24المرافئ )خالل الـ  

 المرفأ 
 السفن المغادرة  السفن القادمة 

 الحمولة  الوجهة  العدد  الحمولة  قادمة من  العدد 

 بيروت

    مستوعبات ليماسول 2

    مستوعبات اإلسكندرية  1

    مستوعبات مرسين 1

 فيول اويل  الجية 1    جونيه 

 طرابلس 

 فارغة االسكندرون  1 فارغة اليمن 1

    فارغة الرنكا  1

    قمح أوكرانيا 1

    فارغة صوماليا 1

 صيدا 
    حديد خردة  دمياط 1

    غاز أويل  اليونان 1

 2 10 المجموع 

 
 قرارات / إجراءات عامة 

آب، صدر عن رئيس مجلس الوزراء، بناء على كتاب األمانة    4نظراً لتزايد عدد اإلصابات بفيروس كورونا وحفاظاً على سالمة وصحة المواطنين الذين سيشاركون في ذكرى   -

لصالح المشاركين   Antigenفحص    5000ة شراء حوالي  قراراً قضى بتكليف األمانة العامة للهيئة العليا لإلغاث  3/8/2021بتاريخ    1118العامة للمجلس األعلى للدفاع رقم  
 آب.   4في ذكرى 

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

  - أثيوبيا    - مالوي    - الهند  -العراق    - اإلمارات العربية المتحدة  -البرازيل    -تركيا    -قبرص    - مملكة المتحدة  ال  الركاب القادمين من:  الفئات الملزمة بالحجر الفندقي  ▪
ليال في    3أيام /    4الزامية حيازة حجز فندقي على نفقتهم الخاصة، لمدة  مع  غامبيا وسيراليون )وليس الركاب العابرين عبر هذه الدول(  -كينيا    -ليبيريا    -زامبيا  

  رة. ال يسمح للركاب الذين ليس لديهم حجز فندقي بالصعود على متن الطائو ،الفنادق المعتمدةأحد 
 : الفئات المستثناة من الحجر الفندقي ▪

 .البعثات الدبلوماسية الوطنية واالجنبية وعائالتهم على أن تلتزم بالحجر لمدة أربعة أيام في مقر إقامتها -
 . دون تحديد للمدة Covid-19 واحدة على االقل من أي لقاحالركاب الذين سبق أن تلقوا جرعة  -
 .لكالركاب الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه ضمن مدة تسعون يوماً قبل تاريخ سفرهم الى لبنان وذلك بعد ابراز وثيقة رسمية تثبت ذ -
 . بيروت-الركاب العابرون براً الى سوريا عبر مطار رفيق الحريري الدولي  -
 .سنة سواء كانوا قادمين بمفردهم أو برفقة أهلهم   18ب القاصرون دون الركا  -

في إحدى المختبرات   QRمع إلزامية وجود رمز PCR على جميع الركاب أن يكونوا قد أجروا فحص: قبل القدوم الى لبنان PCR الفئات الملزمة بإجراء فحص  ▪
لفحص لغاية الوصول الى لبنان وأن يقوموا بإظهار نتيجة الفحص عند تسجيل الحقائب. وال  ساعة كحد أقصى من تاريخ صدور نتيجة ا  96المعتمدة وذلك خالل  

 .يسمح للركاب الذين ال يحملون نتيجة فحص سلبية بالصعود على متن الطائرة القادمة الى لبنان
 : قبل القدوم الى لبنان PCR الفئات المستثناة من إجراء فحص ▪

)الذي هو عبارة عن جرعة واحدة فقط(، فترة ال تقل   Covid-19 أو جرعة كاملة من لقاح Covid-19 تلقيهم الجرعة الثانية من لقاحالركاب الذين مر على    -
 .عن أسبوعين

 .الركاب الذين أصيبوا بفيروس كورونا ضمن مدة تسعون يوماً تسبق تاريخ سفرهم الى لبنان بعد إبرازهم وثيقة رسمية تثبت ذلك  -
سنة و قوات    12االطفال دون    باستثناءبيروت،  -عند وصولهم الى مطار رفيق الحريري الدولي PCR جميع الركاب القادمين الى لبنان لفحص  مالحظة: يخضع ▪

 .لاليونيفي
 

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

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

المتعلق بإلزام الراغبين بالقدوم الى لبنان من بعض الدول بأن يكون لديهم حجز   2/ 19اجراء التعميم الالزم لجهة تطبيق ذات اإلجراء المعتمد ضمن تعميمها رقم  ▪
باستثناء الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل من اللقاح وذلك للوافدين من البلدان التالية: العراق،    أيام وذلك لتنفيذ الحجر   4ليالي /    3فندقي على نفقتهم الخاصة لمدة  

 تركيا، قبرص.  
 العمل على تخفيض عدد الرحالت القادمة أسبوعياً الى لبنان من البلدان التالية: تركيا، العراق، أثيوبيا، قبرص.   ▪
 المجراة من لوافدين في الخارج.  PCRلـ  ضمن نتيجة فحوصات ا   QRتعميم وجوب وجود رمز  ▪
 في الخارج  PCRالغاء الفقرة المتعلقة بإعفاء الركاب الذين لم يتلقوا اللقاح وغادروا لبنان ويريدون العودة خالل فترة أسبوع من اجراء فحص الـ   ▪

 المجراة من قبلها  PCRجة فحوصات الـ  ضمن نتي QRوزارة الصحة العامة: التعميم على المختبرات العاملة في لبنان وجوب تضمين رمز   .3
 ة بإجراء ما يلي:بهدف حماية االقتصاد والوصول الى اقتصاد خاٍل من الكورونا قيام كل من وزارة الداخلية والبلديات، االقتصاد والتجارة، العمل والسياح  .4

 اللقاح لكافة الموظفين واألجراء في القطاع العام المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء إجراء التعميم الالزم لجهة وجوب منح  ▪
مراكز    -المستوصفات    – العيادات الطبية    -دور األيتام والرعاية الصحية    -وجوب تلقي اللقاح بصورة فورية لجميع العاملين في القطاعات التالية: المستشفيات   ▪

 المراكز التجارية ومؤسسات بيع المواد الغذائية -المصارف  –الجامعات  –المؤسسات التربوية  -العناية بذوي اإلحتياجات الخاصة 
وذلك للّذين تفوق  وجوب قيام المؤسسات للعمل ضمن بيئة آمنة خالية من الكورونا من خالل حصر زبائنها وروادها باألشخاص الذين يبرزون شهادة تلقي اللقاح   ▪

سريع والسماح لهم باالستفادة    Antigenبت اإلصابة السابقة بكورونا أو اجراء فحص يث QRيحتوي رمز   IgG testسنة، مستند فحص مناعة   16أعمارهم ال 
 من خدمات هذه المؤسسة على ضوء النتيجة

 التأكيد والتشديد على إلزامية وضع الكمامة في جميع األماكن العامة  .5
 

 والذي تضمن التعليمات التالية:   30/07/2021تاريخ  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
سنة وذلك خالل    12دون الـ    سلبي من إحدى المختبرات المعتمدة في البلدان القادمين منها باستثناء من هم  PCRعلى جميع الراغبين بالقدوم إلى لبنان أن يكون لديهم فحص   .2

 ضمناً على أن يمنع من ال يحمل نتيجة سلبية من ركوب الطائرة القادمة إلى لبنان.  QRساعة كحد أقصى، مع إلزامية وجود رمز الـ  96
اق، الهند، ماالوي، أثيوبيا، زامبيا، ليبيريا، كينيا، غامبيا  على جميع الراغبين بالقدوم إلى لبنان من المملكة المتحدة، قبرص، تركيا، البرازيل، اإلمارات العربية المتحدة، العر .3

لياٍل في أحد الفنادق المعتمدة على أن تتولى الباصات التابعة للفنادق عملية نقل المسافرين، كما   3أيام/    4وسيراليون أن يكون لديهم حجز فندقي على نفقتهم الخاصة لمدة  
 متهم.آخر خالل مدة إقا PCRيخضع المسافر لفحص 

 سنة وقوات اليونيفيل.   12باستثناء من هم دون  PCRخضوع جميع القادمين إلى مطار رفيق الحريري الدولي لفحص  .4
 : االستثناءات

لبنان من إجراء    يوماً تسبق تاريخ سفرهم إلى  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  PCRفحص  

 في المطار على ان يلتزموا بالحجر لحين مغادرتهم.     PCRساعة من إجراء فحص  48يسمح لطواقم الطائرات القادمة لمدة ال تزيد عن   .2
جنبية وعائالتهم، الركاب الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل من اللقاح، الركاب العابرون إلى سوريا، الركاب  يستثنى من الحجر الفندقي: البعثات الدبلوماسية الوطنية واأل .3

 سنة(.  18القاصرون )تحت 
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 ساعة المنصرمة  48خالل الـ  المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامةلمختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات ا

 القضاء التي لم تحدد مكان  المختبرات
 المختبرات / المستشفيات

 عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 
 القضاءمكان 

ات   INOVIE 18مختتر

 7 مستشفن رفيق الحريري الجامع  

ات العائلة  6 مختتر

 5 مستشفن جبل لبنان 

ات السالم  5 مختتر

كية   الجامعة األمت 
 2 مستشفن

 2 مستشفن أوتيل ديو 

 1 مستشفن دار األمل 

 1 مستشفن الجعيتاوي 

 1 مستشفن بلفو

 1 مختتر سان ميشال 

 إهدن الحكوم  
 1 مستشفن

 السكنالتي لم تحدد مكان  المختبرات
 المختبرات / المستشفيات

 عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 
 السكن مكان 

ات   INOVIE 18مختتر

ات السالم  8 مختتر

 7 مستشفن رفيق الحريري الجامع  

 6 مستشفن حمود 

ات العائلة  6 مختتر

 5 مستشفن جبل لبنان 

ات مديالند   4 مختتر

ق ات المرسر  3 مختتر

كية   الجامعة األمت 
 2 مستشفن

 2 مستشفن أوتيل ديو 

 2 مستشفن الجعيتاوي 

 2 ميشال مختتر سان 

 1 مستشفن دار األمل 

 1 مستشفن المقاصد

  وبولس
ات عقيفر  1 مختتر

 1 مستشفن بلفو

 إهدن الحكوم  
 1 مستشفن

 رقم الهاتفالتي لم تحدد  المختبرات
 المختبرات / المستشفيات

 عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 
 رقم الهاتف

 4 مستشفن رفيق الحريري الجامع  

ات   INOVIE 1مختتر

ات شالال  2 مختتر
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 PCR لمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـالمحّدثة لالئحة لا
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