
       

 

 

 

 

  
 18:00وقت صدور التقرير:  403تقرير رقم:  2021 أيار 01  السبت التاريخ:

 

 
 

 ساعة المنصرمة( 24عدد األسّرة المتوافرة للمصابين بفيروس كورونا ونسبة اإلشغال )خالل الـ  
 

 
 ات حسب المستشفيات: في مختلف المحافظ 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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 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
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https://bit.ly/DRM-HospitalsOccupancy-Mobile
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 ساعة المنصرمة  24توّزع الحاالت حسب البلدات خالل الـ 

 
 

 53 كسروان 87 صيدا  17 عكار 105 المتن 82 بعبدا  74 بيروت 

 1 صربا 1 الوسطاني 1 حلبا  6 برج حّمود 7 الشياح 1 الجامعة االميركية 

 6 ذوق مكايل  23 القديمة 1 جديدة الجومه 2 سن الفيل  5 الجناح  2 قريطم

 4 حارة المير  1 رجال االربعين 1 سويسة عكار 2 جسر الباشا 1 االوزاعي 6 الحمرا  

 3 غدير  1 هاللية   1 السَماقية 3 جديدة المتن  5 بئر حسن  6 المصيطبة

 5 ذوق مصبح  5 حارة صيدا  1 العريضة  4 البوشرية  1 المدينة الرياضية  2 مار الياس 

 1 أدونيس  5 مية ومية  1 المحمرة   3 الدورة  2 الغبيري  1 االونيسكو 

 3 ساحل علما 8 عين الحلوة 2 نهر البارد 2 الروضة 6 عين الرمانة 1 تلة الخياط

 1 أدما والدفنه  1 كفريا  3 حبشيت  7 سد البوشرية  1 فرن الشباك 4 الظريف 

 2 صفرا لا 4 عبرا   1 جديدة القيطع  1 السبتيه  14 حارة حريك  5 المزرعة 

 1 العقيبة 2 قرية  1 القرنة  1 دير مار روكز 2 الليلكي 8 برج أبي حيدر 

 1 عجلتون 6 غازية 1 شيخالر 9 الدكوانة 1 برج البراجنة 2 البسطا الفوقا

 4 بلونة  1 مغدوشة  3 قيد التحقق   4 أنطلياس 3 المريجة  9 الطريق الجديدة

 5 السهيلة 2 قناريت 1 بشري 5 جل الديب  1 تحويطة الغدير  2 راس النبع  

 1 جعيتا 2 خرايب  1 بقاع كفرا 2 الزلقا  2 بعبدا  2 البسطا التحتا

 3 عينطورة 1 زرارية  7 المنيه الضنيه  3 بياقوت 1 الحازمية   1 الرميل

 2 يحشوش 3 عدلون  1 دير عمار 4 الضبية 15 الحدث 6 األشرفية

 2 القليعات  1 ليةباب 3 المنيه 8 المنصورية   3 بطشاي 1 العدلية

 2 عشقوت 4 صرفند 1 بحنين   3 الديشونية  1 اللويزة  15 قيد التحقق

 1 بقعاتة عشقوت 5 كوثرية السياد  1 رملة الحمرا  4 الفنار  1 كفر شيما 65 الشوف  

 1 برمانا  1 تفاحتا  1 كفر شالن 2 عين سعادة 2 رأس المتن 3 الدامور
 1 ميروبا 1 سكسكية  35 زحلة 1 روميه 1 القصيبة   2 الناعمه

 1 حراجل  2 مروانية 2 المعلقة   2 بصاليم  1 دليبه  1 المشرف
 2 فاريا  1 بنعفول 2 أراضي  2 الرابيه 1 الشبانية  2 مزبود 

 21 جبيل  6 قيد التحقق 3 نيحا  2 الربوة 5 بزبدين  1 دلهون 

 2 جبيل 56 صور  2 شتورا  1 بريج   23 بنت جبيل  2 داريا

 1 بالط 10 صور 3 تعلبايا 2 بيت الشعّار 1 بنت جبيل  1 عانوت

 2 عمشيت  3 الرشيدية  1 جديتا 1 ديك المحدي  3 عين إبل  2 سبلين 
 2 حاالت 1 برج الشمالي 4 سعدنايل  2 مزرعة يشوع  2 عيترون  7 برجا 

 1 نهر ابراهيم  2 دبعال   2 قب الياس 1 بكفيا 2 تبنين  1 الدبية 

 5 البربارة  1 عيتيت  6 بر الياس 1 ين مار بطرس كرم الت  1 جميجمة  4 الجية

 2 الصوانة   4 قانا  2 عنجر  2 بيت شباب  2 برعشيت  2 جدرا

 1 غرزوز  4 معركة  2 رياق  1 عين علق  1 حداثا 3 وادي الزينة

 5 قيد التحقق 4 معروب 1 رعيت 1 الفريكه  3 حاريص  1 الرميلة 

 14 ورةالك 2 حناوي 5 قيد التحقق   1 برمانا  1 ديرنطار 2 جون

 1 أميون  6 دير كيفا 24 البقاع الغربي  1 بعبدات  1 غندورية   2 المغيرية

 2 كفر حزير  7 شهابية   3 مشغرة 2 بيت مري  1 ياطر  1 السمقانية

 1 بصرما 7 كنيسة  1 عيتنيت  1 المونتفردي  1 بيت ليف 3 دير بابا 

 2 كوسبا 1 طير فلسيه  1 جب جنين 1 بحنس 4 قيد التحقق   1 كفر حيم

 1 بدبا  1 عباسية  2 كامد اللوز 3 بتغرين  49 النبطية 2 دميت 

 1 أنفه 1 جبال البطم 3 غزة  2 دوار   1 نبطية التحتا  2 بريح 
 1 راس مسقا  2 قليلة  1 قرعون 39 بعلبك 7 نبطية الفوقا 3 بعقلين

 1 ضهر العين 8 مرجعيون  1 مناره  16 بعلبك 1 مزرعة كفر جوز  1 عثرين 

 4 قيد التحقق   1 بالط   1 حوش الحريمة  3 دورس 1 ين  زبد 1 الجاهلية

 20 زغرتا 1 برج الملوك 1 سحمر 1 نحله  5 كفر رمان  1 المختارة 

 5 زغرتا  1 خيام  2 لبايا 2 كفر دان 2 شوكين  1 بطمة

 1 رشعين 1 دير سريان  2 مرج  1 حدث  2 حبوش  1 بقعاتا 

 1 أرده 1 لالجبميس  1 يحمر  1 فاكهة  3 كفر تبنيت  1 عين وزين 

 1 حرف أرده  1 قبريخا  1 زاليا 1 جديدة الفاكهة  1 جباع 2 الكحلونية 

 2 مجدليّا  2 بليدا  4 قاليا 1 عرسال 1 حومين الفوقا 2 المزرعة 
 3 علما 3 حاصبيّا  3 جزين  1 يونين  1 عرب صاليم  2 كفر نبرخ

 1 راس كيفا  2 حاصبيّا 2 جزين 3 دير االحمر 1 رومين 4 بتلون 

 1 تلة زغرتا 1 ميمس 1 كفر حونة 2 برقا 1 زفتا 1 قيد التحقق

 2 مزيارة  9 راشيّا 34 طرابلس  1 تمنين الفوقا 1 دير الزهراني  64 عاليه

 1 مرياطا  2 عقبة راشيّا 2 الزيتون  1 تمنين التحتا 4 شرقية 2 شويفات العمروسية   

 2 قيد التحقق   2 ضهر االحمر 1 الزاهرية 2 نبي شيت  2 تول  4 حي السلم   
 6 البترون  1 خربة روحا  1 التبانة 1 حور تعال 2 نميرية 4 خلدة   

 1 فدعوس 2 رفيد   6 1ميناء طرابلس  2 بريتال 1 حاروف  14 شويفات االمراء   

 4 شَكا 1 مجدل بلهيص  3 مخيم البداوي  1 الهرمل  2 جبشيت  9 عرمون  

 1 دوما 1 اوخ مد 21 قيد التحقق 1 هرمل ال 2 ميفدون  7 بشامون   

       30 قيد التحقق  1 عبَا 2 بسوس   

         1 قصيبة   6 عاليه   

         2 كفر صير 2 عيتات   

         1 صير الغربية  1 البالط

         3 قيد التحقق 2 قبر شمون   

           1 عبيه   

           2 بحمدون المحطة  

           1 بحمدون الضيعة   

           4 صوفر   

           2 العّزونيه   

           1 المشرفه 
 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع

 



 اإليجابية والحاالت النشطة وّزع الحاالت ت
 ة توزع الحاالت اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توّزع الحاالت النشطة

 توّزع الحاالت التراكمية حسب األقضية

 
 
 

 يوم الماضية حسب األقضية 14 يجابية خالل الـعدد الحاالت اإل

 
 

 
 
 

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

 عن وزارة الصحة العامة المعلومات الصادرة  :المرجع
 صحة العامة   

 

  

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

 
 
 
 
 
 

 
   نع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السكزّ تو 

 
 

 توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية 

 

 حسب األقضية يوم المنصرمة 14نسبة الوفيات خالل الـ 
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 توّزع حاالت الشفاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التراكمية حسب األقضيةشفاء توّزع حاالت ال

 

 يوم المنصرمة حسب األقضية 14عدد حاالت الشفاء خالل الـ 

 
 

 
 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:   قريريمكن االطالع على الت 

 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

 الصادرة عن وزارة الصحة العامة  المعلومات  :المرجع
 صحة العامة   

 

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


 متابعة طلبات تنقل المواطنين خالل فترة اإلغالق الكامل وفق آلية طلب األذونات 
  

 
 طلب إذن انتقال األشخاص غير المشمولين باستثناءات اإلغالق العام:  - 2021/ 11/1 /م ص تاريخ26القرار رقم 

 1120أو إرسال رسالة نصية على  COVID.PCM.GOV.LBعبر الموقع االلكتروني 
 

 

 المنّصة االلكترونية لتسجيل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا  

 
 

 س كورونا )أسئلة وأجوبة(الحملة الوطنية للتوعية حول اللقاح المضاد لفيرو 

  
 
 

  
 

   
 

 ttp://drm.pcm.gov.lbhوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:   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
 

 
 
 

 توزع الحاالت حسب العمر 

 
 

 
 

 http://drm.pcm.gov.lbالرسمية الصادرة على الرابط:   لتعاميم وكافة ا يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@عي لتواصل االجتماأو عبر وسائل ا

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
 

 صحة العامة المعلومات الصادرة عن وزارة ال :المرجع
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وأثنى على دورهن  التهاني لمناسبة األول من أيار امالت النظافة في المستشفىحيث قدم لع سير العمل في مستشفى بعلبك الحكومي،تفقد وزير الصحة العامة   -

 ."لهن "أن يكون العيد المقبل في ظروف اقتصادية ومعيشية واجتماعية أفضلهودهن، متمنيا وج 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

المصابة بفيروس كورونا نسبة إشغال مراكز العزل للحاالت    
 

 
 .IsolationCentersProfiles-http://bit.ly/DRM لدخول على الرابط التالي:للمزيد من المعلومات حول توّزع مراكز العزل ونسبة إشغالها، ا

 

ديات، برنامج  : تم تجهيز هذه المراكز بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظين والبلمالحظة
نان، نقابة االختصاصيين  اإلنمائي، منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونسيف، وزارة الصحة العامة، نقابة الممرضات والممرضين في لب األمم المتحدة 

 في العمل االجتماعي.

  ساعة المنصرمة  24خالل الـ   اإلجراءات قيد التنفيذ
 العامة الصحةوزارة 

 الصليب األحمر اللبناني  

عدد الحاالت التي  
تم نقلها إلى  
 المستشفيات 

28,311 
مسفيداً  50)

 جديداً( 

دد مراكز  ع
اإلسعاف التي  

 تستجيب 
48 

عدد فحوصات  
PCR  التي تم

 نقلها  
92,873 

عدد المستفيدين من 
  بعةمتاحمالت 

 إجراءات الوقاية 
241,227 

عدد المستفيدين من 
 حلقات التوعية 

147,342 
 

عدد المتدربين على 
إعداد خطط 
 استجابة محلية 

8,915 
عدد المسعفين 

 المدّربين 
1498 

عدد المتطوعين  
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 
166 

عدد المتدربين على 
إدارة مراكز  
 الحجر الصحي

8,920 

متطوعي عدد 
يب االحمر  الصل 

لمدربين على  ا
 التوعية 

550 
عدد المدربين  

إقامة   على
 توعية  حمالت

321 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين 

على اجراءات الوقاية  
 في الشركات 

1025 

عدد المرافق التي  
 تّم تعقيمها

1,274 
عدد الملصقات 

والمنشورات التي  
 تم توزيعها 

1,274,023 
المعدات عدد 

 التي تم توزيعها 
318,848 

عدد المستفيدين من 
 المنصات االلكترونية 

6,236 

 
 
 
 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:   يمكن االطالع على التقرير

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-IsolationCentersProfiles&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7Ca34067a41ce648b7c42e08d8692b5702%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637374982152143161&sdata=d7x638EWp6e3MFnbVDAgA13QBVBHYmvQ8kglsrra3II%3D&reserved=0
http://drm.pcm.gov.lb/


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

 الجيش 
 
 

 

 .CIMICألف ليرة لبنانية( ومساعدات غذائية في كافة المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون العسكري المدني   400توزيع مساعدات اجتماعية ) -
 عن مجلس الوزراء.   ي تطبيق القرارات الصادرةمؤازرة األجهزة األمنية ف -
  ائية.تفريق التجمعات وتوجيه المواطنين لضرورة االلتزام بالتدابير الوق -

المديرية العامة  
لقوى األمن 

 الداخلي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 14/1/2021محضراً مكتوباً بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة منذ  46،317تسطير  -
من الداخلي ـ شعبـة العالقات العامة انه تطبيقاً للقرار الصادر عن غرفة العمليّات الوطنيّة إلدارة الكوارث، عــامة لقـوى األعلنت المديرية ال أ -

من   5،00حتّى الساعة    2021- 5-1من فجر تاريخ    5.00من الساعة    اً الذي يقضي بمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات اعتبار و

ومن أجل الحفاظ على الّسالمة العامة    والتي يُسمح لها بالعمل خالل هذه المّدة.  المستثناة في القرار  ما عدا القطاعات  ،2021-5-4تاريخ    فجر
 والحّد من خطر انتشار وباء كورونا، ستقوم قطعات قوى األمن الّداخلي بالتّشّدد في تنفيذ مضمون هذا القرار، الذّي ينّص على ما يلي:

 ن قِبل المواطنين تحت طائلة تنظيم محضر ضبط بحق كل مخالف.ة وضع الكّمامة ميشّديد على إلزام الت  ▪

ً 2021- 2- 6/م. ص. تاريخ  96على األشخاص الذين تم استثناؤهم بموجب القرار رقم /  اً يقتصر التجّول حصر ▪ للشروط    ، وفقا
لتّنقّل بعد حصولهم على إذن ق فيُسمح لهم باغالضعين لقرار اإلالمحّددة في متنه. أّما لألشخاص الذين ال يشملهم االستثناء والخا

 ".Impactمن منصة "
يُسمح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع االلتزام بالتدابير واإلجراءات الوقائية من فيروس كورونا والتباعد االجتماعي ضمن   ▪

 % من قدرتها االستيعابية. 30نسبة 
إبرازهم المستندات الالزمة )تذكرة سفر، بطاقة صعود إلى   لي باالنتقال بعددومطار بيروت ال  يسمح لألشخاص المنتقلين من وإلى ▪

 .الطائرة....(
المديرية العامة بالمواطنين الكرام االلتزام التام بمضمون هذا القرار وعدم مخالفته، حفاظاً على السالمة العاّمة، وتطلب    تهيب ▪

/ في الحاالت الطارئة، أو إرسال 112تصال على الرقم /وذلك من خالل اال،  الفة يشاهدونهاإليهم عدم التّرّدد باإلبالغ عن أي مخ 
 شكوى موثّقة بالمخالفة )صورة أو مقطع فيديو ...(، عبر مواقع التواصل االجتماعي العائدة لها.

 ناطق على النحو التالي:لمساعة المنصرمة حسب ا  24توّزعت المحاضر التي تم تسطيرها بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة خالل الـ  -

 ساعة المنصرمة  24عدد محاضر الضبط خالل الـ 
مجموع المحاضر منذ  

 2 محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة لقرار التعبئة العامة  8/3/2020

 85 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )منع تجول، تباعد اجتماعي( 

 53311 بيروت     12 ة محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمام

 99 المجموع 

 66362 جبل لبنان 

 26524 البقاع 

 20865 الشمال

 20831 الجنوب  الجنوب  الشمال البقاع  جبل لبنان  بيروت 

 187893 المجموع  20 0 0 65 14
 

المديرية العامة  
 لألمن العام 

 

 ت في الحجر المنزلي. الاإلفادة عن عدد الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات والحا -
 متابعة اإلجراءات المعتمدة على الحدود الجوية والبرية والبحرية بالتعاون مع فرق وزارة الصحة العامة.  -

المديرية العامة  
 ألمن الدولة 

 
 
 
 

 

مخالفات بحق المخالفين   يرتسيير دوريات في مختلف المحافظات وإقامة نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة لمتابعة تنفيذ قرار اإلغالق العام وتحر -
 بالتعاون مع البلديات وتنبيه المواطنين لاللتزام بالتدابير الوقائية.  

حيث تمت   ،مركز الخدمات االنمائية في عيتا الشعب/قضاء بنت جبيل  االفادة عن زيارة مسؤولة شؤون المرأة في القطاع الغربي لليونيفل -
 . مورمناقشة سبل مكافحة جائحة كورونا وغيرها من األ 

 قيام شرطة البلديات بتسيير دوريات داخل األسواق لمتابعة إجراءات التعبئة لجهة منع التجمعات والتقيد باإلجراءات الوقائية. اإلفادة عن  -

 ساعة المنصرمة:   24المحافظات التي جاءت على النحو التالي خالل الـ   ئة العامة فيعب بقرار الت مالتبليغ عن نسبة االلتزا -

 جبل لبنان  بعلبك الهرمل  النبطية  البقاع  عكار الشمال الجنوب  بيروت 

30 % 20 % 15 % 10 % 15 % 20 % 5 % 15 % 
         

 

 ماضية(ة الاعس 24مطار رفيق الحريري الدولي )خالل الـ 
 الرحالت المغادرة الرحالت القادمة

 45 عدد الرحالت 46 عدد الرحالت

 3153 المغادرين عدد  4983 عدد الوافدين 
 

 ساعة الماضية(  24المرافئ )خالل الـ  
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 وزارة األشغال العامة والنقل

 السفن المغادرة  السفن القادمة  المرفأ

 الحمولة  الوجهة  العدد  الحمولة  قادمة من  العدد 

 ت عبامستو  ن مرسي 1    بيروت 

 شاحنات تاسوكو  1 حاويات بيروت  1 طرابلس 

 ترانزيت  ن مرسي 1 حاويات االسكندرون  1 

 خردة االسكندرون  1    

 فارغة  ن مرسي 1    ة جوني

 ل أويل فيو الذوق  1 ل أويل فيو روسيا  1 الجية 

 فارغة  مالطا 1    الزهراني 

 7 3 المجموع 

 

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


 قرارات / إجراءات عامة
حول اإلجراءات المتعلّقة    2021نيسان    29بتاريخ    18/2صدر عن المديرية العامة للطيران المدني في وزارة األشغال العامة والنقل التعميم رقم   -

يري  الطيران وشركات الخدمات األرضية العاملة في مطار رفيق الحر   شركات لركاب القادمين إلى لبنان من الهند والبرازيل، طلب فيه من جميع  با
  14قل عن  ال تالدولي وقف نقل جميع الركاب القادمين من الهند والبرازيل، وعلى الركاب الراغبين بالقدوم من هذين البلدين اإلقامة في بلد آخر لمدة 

 . 3/5/2021قبل القدوم إلى لبنان وذلك ابتداًء من يوماً 
 

 ، التوصية التالية: 2021نيسان  28جهة فيروس كورونا بتاريخ لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لموا  اجتماعصدر عن  -
الدو ▪ بيروت  لبنان عبر مطار  إلى  الهند والبرازيل  القادمين من  المسافرين  لم يمض على وجودهم  حظر دخول  البرية والبحرية ما  لي والمعابر 

 وماً على األقل.  ي 14خارجها في بلد ثالث مدة 
 

ونا سيما قيود اإلغالق خالل فترة عيد الفصح  المتعلّق بمواجهة فيروس كور  26/3/2021/ ص تاريخ  487راء رقم  تنفيذاً لكتاب رئاسة مجلس الوز -
من   الممتدة  حتى    5.00الساعة    1/5المجيد  عنصباحاً،    5.00الساعة    5/ 4صباحا  الكبير    صدر  السراي  في  الوطنية  العمليات  بتاريخ  غرفة 

 : ةلتاليالمستثناة من اإلغالق ودوام عملها مع التأكيد على النقاط ا الئحة مفصلة تبيّن القطاعات 28/4/2021
والتجمعات على كافة  االحتفاالتبحق المخالفين ومنع إقامة  الكمامة بصورة إلزامية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط وضعالتشديد على وجوب  ▪

 أنواعها.
ولغاية الساعة الخامسة    1/5/2021ة الخامسة من صباح يوم السبت الموافق في  من الساع  اعتبارامنع الخروج و الولوج إلى الشوارع و الطرقات   ▪

/م ص 96بموجب القرار    استثناؤهمذه المدة باألشخاص الذين تّم  حيث يحصر التجول خالل ه  5/2021/ 4من صباح يوم الثالثاء الموافق في  
الخاضعين لقرار اإلغالق بعد حصولهم على إذن تنقل من    االستثناءلهم  ين ال يشموفقاً للشروط المحددة في متنه ولألشخاص الذ  2021/ 6/2تاريخ  

أسواق الخضار والفواكه واألسماك، الصيدلية والعيادات البيطرية، صاالت    وذلك لألماكن  التالية:  covid.pcm.gov.lbخالل الرابط  

)الدواجن   الطبية، المستشفيات وخدماتها المباشرة، الصيدليات  سوبر ماركت، ميني ماركت ومحالت البيع بالتجزئةالعيادات  البيع داخل األفران،  
 المختبرات.و محطات المحروقات...(،  ه والمواد الغذائيةواللحوم والبيض والخضار والفواك 

% من قدرتها 30ضمن نسبة    االجتماعي قائية لفيروس كورونا والتباعد  راءات الوبالتدابير واإلج   االلتزاميسمح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع   ▪
 . االستيعابية

 بعد إبرازهم المستندات الالزمة )تذكرة سفر، بطاقة صعود إلى الطائرة، ....(.  باالنتقاليسمح لألشخاص المنتقلين من وإلى مطار بيروت الدولي  ▪
للعاملين  المطلوب  روج والولوج إلى الشوارع والطرقات وتوقيت عملها ومستند التجّول  الخ ة حظر  إن القطاعات التي يسمح لها بالعمل خالل مد ▪

 ( http://drm.pcm.gov.lbالبيان بالتفصيل على الرابط:  مذكورة في الجدول المرفق بالبيان. )يمكن االطالع على فيها
 

إصابات بفيروس كورونا بين الموظفين في قلم مجلس شورى الدولة وكذلك القضاة لدى  عدة    بعد أن تبين وجود  أنّهأعلن رئيس مجلس شورى الدولة   -
  الطلب الى ، و4/5/2021حتى صباح يوم الثالثاء في    29/4/2021من يوم الخميس الواقع فيه    اعتبارالة  إقفال قلم مجلس شورى الدوتقرر    ،المجلس

، باإلضافة إلى PCRإجراءات الحجر الالزمة وإجراء فحص    اتخاذنيسان الجاري    27والثالثاء    26ي اإلثنين  كل من خالط موظفي قلم المجلس يوم 
 . ل فترة اإلقفالتعقيم قلم ومكاتب مجلس شورى الدولة خال

 
لبنانية من غير اللبنانيين للحد من تفشي التي تهدف الى تلقيح المواطنين اللبنانيين والمقيمين على األراضي ال  19- كوفيداستنادا الى الخطة الوطنية للقاح   -

على العاملين في الخدمة المنزلية لديهم،  الوباء وعدد المصابين، طلبت وزارة العمل من أصحاب العمل من لبنانيين ومقيمين أجانب، توعية وتشجيع  
بإدراج أسماء العاملين، موضوع هذا التعميم، كما أوصت وزارة العمل   حرصا على سالمتهم وسالمة المحيطين بهم.  19- يدضرورة تلقي لقاح كوف

وصوالً الى تحقيق المناعة المجتمعية    وطلبت من أصحاب العمل المساهمة في هذه العملية،  على منصة التسجيل المخصصة للقاح المضاد للفيروس
 حية واالجتماعية واالقتصادية لهذا الفيروس. والتخفيف من اآلثار الص

 
 

الداخلية - المذكرة رقم    صدر عن وزارة  للهيئات    2021نيسان    12بتاريخ    2021/أ م/23والبلديات  بالترخيص  المتعلّقة  الشروط والتعليمات  حول 
توصيات لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس  عام خالل شهر رمضان المبارك استناداً إلى البند األول من  والجمعيات الخيرية بتوزيع الط

 . تضمنت المذكرة ما يلي:7/4/2021ة بتاريخ كورونا الصادر
 الصائمين. التعليمات والشروط التي تطبق على الهيئات والجمعيات الخيرية التي تقوم بتوزيع وجبات اإلفطار على ▪
 ذن خاص من وزارة الداخلية والبلديات لتوزيع الطعام. آلية استحصال الهيئات والجمعيات الخيرية على إ ▪
امة لألمن الداخلي بمراقبة تقيّد الهيئات والجمعيات األهلية بالشروط والتعليمات الصادرة في القرار وتنظيم محاضر ضبط بحق  المديرية الع  تشدد ▪

 .  المخالفين
 

 
 

 
 594459/01أو  1214لوزارة الصحة العامة:  االتصال مباشرة على الرقم الساخن ،ند الشعور بأية عوارضع
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 PCR ت الـلمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصاالمحّدثة لالئحة ال
 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا   التشخيص إلجراء المؤھلة  الحكوميةالمختبرات 

 المختبر  الموقع

 RHUH يق الحريري الجامعي مستشفى رف بيروت 

 HALBA Governmental Hospital مستشفى حلبا الحكومي حلبا 

 TRIPOLI Governmental Hospital مستشفى طرابلس الحكومي طرابلس

 BATROUN Governmental Hospital مستشفى البترون الحكومي البترون 

 Ftouh Kesserwan Gov. Hospital مستشفى فتوح كسروان الحكومي )البوار( كسروان

 Sebline Governmental Hospital سبلين الحكومي مستشفى سبلين 

 Saida Governmental Hospital صيدا الحكومي مستشفى صيدا 

 NABIH BERRI Gov. Hospital بّري الحكومي الجامعي نبيه مستشفى  نبطية ال

 TEBNIN Governmental Hospital الحكومي تبنين مستشفى  تبنين 

 BINT JBEIL Governmental Hospital مستشفى بنت جبيل الحكومي  بنت جبيل 

 BAALBECK Gov. Hospital مستشفى بعلبك الحكومي بعلبك

 Hermel Governmental Hospital لهرمل الحكوميا مستشفى الهرمل 

 ELIAS EL HRAWI Gov. Hospital الحكومي  الرئيس الياس الهراويمستشفى  زحلة 

 Baabda Governmental Hospital تشفى بعبدا الحكوميمس بعبدا 

 

 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  التشخيص  إلجراءالمختبرات الخاصة المؤھلة 
 المختبر  وقعالم

 AUBMC األميركيةمستشفى الجامعة  بيروت 

 Hôtel Dieu de France مستشفى أوتيل ديو الجامعي  بيروت 

ف ميريو )الجامعة مختبرات رودول بيروت 
 المتحف( – اليسوعية

Laboratoires Rodolphe Mérieux (Université Saint-

Joseph) 

 George-Saint UMC Hospital مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي  بيروت 

 General Makassed Hospital مستشفى المقاصد بيروت 

 LAU Medical Center - Rizk Hospital مستشفى رزق الجامعي بيروت 

 CHU - Geitawi Libanais Hospital الجامعي الجعيتاويمستشفى اللبناني  بيروت 

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire الوردية مستشفى  بيروت 

 Clemenceau Medical Center (CMC) مركز كليمونصو الطبي بيروت 

 Doctors’ Center مختبر مركز األطباء بيروت 

 Fontana Laboratories )الحمرا(مختبر فونتانا  بيروت 

 General Security Laboratories (العدليةمختبر األمن العام ) بيروت 

 CEMA مختبر سيما بيروت 

 Ghorra-Jabre Laboratories ات جبر وغّرةمختبر األشرفية

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center مارك مختبر السان األشرفية

 ةساعة المنصرم 24خالل الـ  لمختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامةا
 المختبرات التي لم تحدد القضاء  

 المختبرات / المستشفيات
عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد  

 القضاء 

 10 مستشفى رفيق الحريري الجامع  

 4 مستشفى أوتيل ديو

ات العائلة   3 مختبر

 1 مستشفى الساحل العام

ات   INOVIE 1مختبر

 1 مستشفى رزق 

 1 مستشفى راغب حرب 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 التي لم تحدد مكان السكن   المختبرات

 المختبرات / المستشفيات
 عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 

 مكان السكن

 10 مستشفى رفيق الحريري الجامع  

ات   INOVIE 7مختبر

  وبولس
ات عقيف   5 مختبر

 4 مستشفى أوتيل ديو

 4 مستشفى حمود 

ات السالم   3 مختبر

ات العائلة   3 مختبر

 1 مستشفى الساحل العام

 1 مستشفى رزق 

 1 ءمركز األطبا

ات   MDTC 1مختبر

 النبطية الحكوم  
 1 مستشفى

 1 مستشفى راغب حرب 
 

 لمختبرات التي لم تحدد رقم الهاتف  ا

 المختبرات / المستشفيات
 ت اإليجابية دون تحديد عدد الحاال

 رقم الهاتف 

 3 مشغرةمستشفى 

 1 بعبدا الحكوم  مستشفى 
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 PHD PHDمختبر  بيروت 

 Saint Joseph Medical Center مختبر مركز مار يوسف الطبي بيروت 

 Dar al Hawraa Medical Center مختبر دار الحوراء بيروت 

 Bey Lab – Furn El Shubbek بر باي الب مخت فرن الشباك

 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) الحديثةالمختبرات  الغبيري 

 Sahel General Hospital (SGH) الساحل مستشفى الغبيري 

 Al Zahraa Hospital مستشفى الزهراء الجامعي الغبيري 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital مستشفى الرسول األعظم برج البراجنة

 Bahman Hospital مستشفى بهمن  حارة حريك 

دياغنوستك    ناشيونالمختبر  حارة حريك 
 كومباني  سيرفس

National Diagnostic Services Company (NDSC) 

مركز  - مختبر الدكتور محمود عثمان  المريجة 
 الطبية التحاليل

Center Diagnostic Medical 

 ADC (Center Diagnostic American) ن دياغنوستك سنتر مختبر أميريك الجناح 

 Mount Lebanon Hospital مستشفى جبل لبنان بعبدا 

 Hadath – George-Saint Hôpital لحدثمستشفى السان جورج ا بعبدا 

 Laboratory Al Hadi مختبر الهادي بعبدا 

 INOVIE Liban- INOVIEمختبر بعبدا 

لجزئيّة ا اإلحياءمختبر علم  الحدث
 في الجامعة اللبنانية 

Molecular Biology and Cancer immunology Laboratory in 

LU 

سان ميشال للتحاليل مختبر  الضبية
 يةالطب

Saint-Michel Lab 

 Sacré - Coeur Hôpital مستشفى قلب يسوع  الحازمية 

 Clinigene مختبر كلينيجان الحازمية 

 Dr. Samir Serhal Hospital مستشفى سرحال المتن

 Life for Trans medical مختبر ترانسميديكال فور اليف المتن

 Hopital St. Joseph )مركز ريموند وعايدة نجار )  مستشفى مار يوسف المتن

 Haroun Hospital مستشفى هارون  الزلقا 

  مختبر مركز الشرق األوسط الصحي بصاليم 

 Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو  المنصورية

 Haykal Albert Hôpital مستشفى هيكل  الكورة 

 University of Balamand مختبر جامعة البلمند الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN) االستشفائيشمال مركز ال زغرتا 

 Saydet Zghorta University Medical Center معي الطبي االمركز الج  –سيدة زغرتا  زغرتا 

 Family Medical Center – Zghorta المركز العائلي الطبي  غرتا ز

 Mazloum Hospital المظلوم مستشفى  طرابلس

 Al Mounla Hospital مستشفى المنال  طرابلس

 Nini Hospital النيني مستشفى  طرابلس

 LMSE ، الجامعة اللبنانية والبيئةمختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس

 Islamic Charitable Hospital ى اإلسالمي الخيريالمستشف طرابلس

 Dar El Chifaa Hospital الشفاءمختبر مستشفى دار  طرابلس

 Secours des Dame-Notre – CHU ونات الجامعي مستشفى سيدة المع جبيل

 Boulos & Akiki Lab مختبر عقيقي وبولس جبيل

 Wakim Centre Médical مختبر واكيم  جونية

 Elite Medical Center ختبر إيليت الطبي م جعيتا

 Hospital Wzein Ain وزين  عبن مستشفى  الشوف

 Eva Lab مختبر إيفا الب عرمون

 UMC Hospital Hammoud حمود الجامعيمستشفى  صيدا 

 Al Karim Medical Laboratory (KML) مختبر الكريم صيدا 

 Al Labib Medical Center لبيب الطبي مركز صيدا 

 Lebanese Diagnostic Centerمختبر الـ  صور

 Family Medical Laboratories العائلةمختبر  الغازية 

 Hospital Harb Ragheb Sheikh بمستشفى الشيخ راغب حر النبطيّة 

 SDC (Center Diagnostic Sabbah) احمختبر الصبّ  النبطية 

 Al Salam Laboratories مختبر السالم  النبطية 

 Hopital Du Secours Populaire مختبر مستشفى النجدة الشعبية  طية النب

 Jabal Amel Hospital مستشفى جبل عامل  صور

 Mashrek Diagnostic Center (MDC) شخيص الطبي للت مختبر المشرق صور

 Dar Al Hikmah Hospital دار الحكمةمستشفى  بعلبك

 Hospital University Dar Al Amal مستشفى دار األمل الجامعي  بعلبك

 Medical Care Laboratories - Baalbek الطبيةمختبرات العناية  بعلبك

 Medical Care Laboratories - Labweh مختبرات العناية الطبية اللبوة

 Tal Chiha Hospital مستشفى تل شيحا زحلة 

 Hospital General Khoury مستشفى خوري زحلة 

 MCC (Center Care Medical) كير سنترمختبر ميديكال  زحلة 

 Hopital Libano-Francais المستشفى اللبناني الفرنسي زحلة 

 Hopital Reyak مستشفى رياق رياق 
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 العسكرية  المستشفياتمختبرات 
 Hôpital Central Militaire المستشفى العسكري المركزي في بيروت بيروت 

 Drive-Thruبطريقة "   األنفيةحات "المس عينات ألخذالمختبرات المؤھلة 
تريتمانت سنتر   دياغنوستكمختبر ميديكال  بيروت 

 )الحمراء( 
Medical Diagnostic Treatment Center (MDTC) 

 ALS CIC SAL Med-Lab الجفينور –لحمراء ب امختبر ميد ال بيروت 

 Itani Medical Laboratories مختبرات عيتاني  بيروت 

 Sakiet Al Janzir Laboratories الجنزير مختبر ساقية بيروت 

 ABC Laboratories مختبر أ ب سي  األشرفيّة

 Mouawad Medical Laboratory مختبرات معّو ض الطبية الشياح

 Rihan Medical Center مختبرات الشياح )د. فؤاد ريحان( الشياح

 United Healthcare Center مختبرات المتحدة للرعاية الصحية الشياح

 Al Naqaa Medical Center النقاء الطبيمختبر  األوزاعي

 Laboratoire le Boulevard مختبرات البولفار  بدارو 

 CHU Al Yussef ف االستشفائي التعليميمركز اليوس حلبا 

 Hopital El Koura مستشفى الكورة الكورة 

 Kesserwan Medical Center مركز كسروان الطبي كسروان

 Lab Expert إكسبرت الب مختبر  ريّةالمنصو

 Saint Elie Laborator مختبر سانت ايلي  انطلياس

 BMP Laboratory مختبر ب م پ  ذوق مصبح 

 Laboratoire Dr. Elie Taleb مختبر الدكتور إيلي طالب  جونية

 MEMER Leb للتحاليل الطبية  األوسطمختبرات الشرق  جونية

 Family Clinic مختبر فاميلي كلينيك  صيدا 

 First Lab الب مختبر فيرست  العاقبية

 Riyad Medical Laboratories مختبرات الرياض الطبية جب جنين

 ADC كز التشخيص الطبيمختبر مر جب جنين

 LAB Life مختبر اليف الب  بعلبك

 Beqaa Medical Lab مختبر مركز البقاع الطبي زحلة 

 Laboratoires Saint George مختبرات السان جورج زحلة 

 Araibi Medical Laboratories مختبرات العريبي الطبّيّة  رياق 

  مختبر مستشفى البقاع  البقاع
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