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 السراي الحكومي الكبير  -إلدارة الكوارث  العمليات الوطنيةغرفة 
 COVID-19التقرير اليومي حول 
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 حسب األقضية النشطة توّزع الحاالت 
 

  

171 
 مجموع حاالت الوفاة 

 17777 
 حالة تم تسجيلها  

 21/2/2020منذ 
   

4 
 جديدة  اةوف تحاال 

 

1367 
 وافدين 

16410 
 مقيمين

   

4988 
 حالة شفاء 

 469 
 جديدة  ةحال

   

644 
 حالة تم تسجيلها في القطاع الصحي 

 3 
 ينوافد

466 
 مقيمين 

   

20 
تم تسجيلها في القطاع الصحي   ةحال

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ 

 
518,312 

 21/2/2020فحص كورونا منذ 

   

 
 8739 

فحوصات كورونا للمقيمين خالل الـ  

 ساعة المنصرمة  24
   

 
 1974 

فحص كورونا للوافدين في المطار  

 المنصرمة  ساعة 42خالل الـ 
   

 

12618 
 ( Active Cases)حالة نشطة 

12274 
 في العزل المنزلي ةحال

 344 
 حالة استشفاء 

   

0 
  24جديدة متوسطة خالل الـ   ةحال

 ساعة المنصرمة 

 247 
 الحاالت المتوسطة مجموع  

   

1 
جديدة في العناية الفائقة  ةحال

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ 

 97 
مجموع الحاالت في العناية 

 الفائقة 
   

  عالميا   لبنان 
 عدد اإلصابات اإلجمالي  25,745,273 17777

   

 عدد الوفَيات  856,837 171
   

 نسبة الوفَيات  % 3,32 0.86%
   

 عدد حاالت الشفاء  18,025,077 4988
   

   

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 

 منحنى الحاالت النشطة 

 حالة قيد التحقق  4112 :مالحظة
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 األقضية والبلداتالتوّزع اليومي لإلصابات حسب  
 

 عدد الحاالت  جبيل  قضاء  عدد الحاالت  البترون  قضاء  عدد الحاالت  بعبدا  قضاء  عدد الحاالت  محافظة بيروت 

 1 أدونيس   1 البترون  1 عاريا   1 عين المريسة 

 عدد الحاالت  قضاء صور   1 وجه الحجر   2 عين الرمانة  1 راس بيروت 

 1 عيتيت  1 قيد التحقق   2 بعبدا  2 الروشة 

 1 بفالي   عدد الحاالت  قضاء المتن   1 بئر حسن   5 الحمرا

 3 برج الشمالي  2 عين سعادة   17 برج البراجنة  1 عين التينة

 3 صور البص   2 انطلياس  1 بطشاي   2 المصيطبة

 2 صور الراشدية   1 بسكنتا   1 بسابا   1 مار الياس

 1 قيد التحقق   5 بيت الشعار   4 الغبيري  2 الصنايع

 عدد الحاالت  قضاء كسروان   2 بيت شباب   1 الحدث   4 الظريف 

 1 أدونيس   1 بكفيا   8 حارة حريك  1 القنطاري 

 2 عين الدلبة   7 برج حمود   2 الجناح  3 المزرعة 

 1 جونيه حارة صخر   1 بصاليم  1 المريجة  1 برج أبي حيدر 

 1 ذوق مصبح  3 الدورة   4 األوزاعي  1 البسطة الفوقا

 عدد الحاالت  قضاء البقاع الغربي   1 دير مار روكز   1 سبناي  10 طريق الجديدة 

 2 مشغرة   10 الدكوانة   6 قيد التحقق   3 راس النبع

 1 سحمر    1 الدوار   عدد الحاالت  قضاء عاليه   4 األشرفية  

 عدد الحاالت  قضاء طرابلس   2 جل الديب   6 عرمون  2 قيد التحقق 

 6 البداوي   1 جسر الباشا  1 بشامون  عدد الحاالت  قضاء الشوف 

 17 الميناء البساتين  2 المنصورية   1 الشويفات العمروسية   1 عماطور

 3 الميناء  1 مزكة  3 حي السلم   5 برجا

 13 طرابلس   1 نابيه   24 خلدة   1 شحيم

 1 باب الرمل   1 النقاش   2 قيد التحقق   1 الجية

 4 البساتين  2 الروضة   عدد الحاالت  قضاء النبطية   1 جون

 13 القبة    1 رومية  1 دير الزهراني  1 كترمايا 

 12 التبانة   2 السبتية  1 حاروف  1 مزبود 

 1 التل  3 سن الفيل   1 النبطية الفوقا   1 قيد التحقق 

 2 الزاهرية   2 الزلقا   عدد الحاالت  قضاء صيدا   عدد الحاالت  قضاء زحلة 

 عدد الحاالت  قضاء الكورة   عدد الحاالت  قضاء مرجعيون   1 عبرا  3 بر الياس 

 1 أميون  1 حوال  2 عين الحلوة   1 شتورة 

 1 بترومين   1 ميس الجبل  1 الهاللية  2 قب الياس 

 1 نخلة  عدد الحاالت  قضاء الهرمل   1 الخرايب   1 سعدنايل

 1 راس مسقا   1 الهرمل   1 مزرعة تبنا  1 تربل

 13 زغرتا المتاولة   1 قيد التحقق   7 صيدا   عدد الحاالت  قضاء بعلبك 

 1 قيد التحقق   عدد الحاالت  قضاء زغرتا   1 قيّا  1 شعث 

    4 زغرتا  1 صيدا الوسطاني  1 دوريس 

 92 قيد التحقق   3 قيد التحقق   عدد الحاالت  محافظة عكار   1 حوش زفتا 

       1 عكار العتيقة  2 قصرنبا

 469 المجموع      2 ببنين   عدد الحاالت  قضاء المنية الضنية 

       2 برقايل  1 دير عمار 

       1 الشيخ محمد   1 إيزال 

       1 فنيدق  1 نينر بكف

       1 حلبا   11 المنية

       1 إيالت  1 ريننم

       1 نهر البادر   1 قرصيتا

       1 سنديانة المجدل   4 د التحقق قي

       4 قيد التحقق    

           

 حسب األقضية الشفاءتوّزع حاالت  األقضية  حسبتوّزع الحاالت  

 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومي 
 

 
 
 

 (2020آب  24إلى  11اليومي )نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات 
 

 
 
 
 

 التسلل الزمني للقرارات بحسب العدد اإلجمالي للحاالت

 

 
  
 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية  توزع حاالت الوفاة حسب األقضية

 

 

 

 بحسب المستشفى  توزع حاالت الوفاة الجديدة معدل عدد أيام تضاعف عدد الحاالت اإليجابية
 

 

 
 
 

 

 
 

 توزع الحاالت حسب الجنسية

   
 
 
 
 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 توّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االلتزام
 

  
 

 

توّزع الحاالت حسب الوضع  
 الصّحي

طريقة التعّرض للعدوى  
 بالفيروس 

توّزع الحاالت حسب الفئة   توّزع الحاالت حسب الجنس 
 العمرية

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 عدد حاالت الشفاء حسب الشهر  عدد حاالت الوفاة حسب الشهر  عدد الحاالت اإليجابية حسب الشهر

   
 
 
 

 01/9/2020 – اإلجراءات قيد التنفيذ

 العامةوزارة الصحة 
( مليار ليرة لبنانية ستوزع  15الصحة العامة عن مساهمة تم تأمينها من احتياطي الموازنة قدرها خمس عشرة )  وزارة   تأعلن  -

 . حتواء جائحة كوروناالمستشفيات حكومية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطويرها ودعمها  10لدعم 
بالتعليمات الصادرة عن وزارة    االلتزام حددت الوزارة التحديات التي تعيق االستجابة الفعالة لكبح انتشار الفيروس أهمها عدم   -

التي تؤثر سلباً على الرأي العام وتردد بعض المستشفيات في استقبال الحاالت المصابة.    اإلعالمية الصحة العامة، الحمالت  
في أماكن حساسة كدار العجزة أو بين العمال األجانب من جنسيات مختلفة وتسجيل حالتي وفاة    باإلضافة إلى انتشار الوباء 

 في عمر مبكر. 
 تنفس. التتابع الوزارة الهبات التي تقّدم للقطاع االستشفائي لزيادة جهوزيته الستقبال مرضى كورونا كتأمين المعدات وأجهزة   -
لناحية تكثيف عدد الفحوصات    يجية التي تم وضعها لكبح تفشي فيروس كوروناتتابع الوزارة عبر فرق عملها تطبيق االسترات  -

 في مختلف المناطق بالتعاون مع البلديات واألجهزة األمنية.  
 . جميعها سلبية  جاءتحيث    2020آب  30و 29 لرحالت القادمة بتاريخإضافية لصدر عن الوزارة نتائج فحوصات  -
       

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع

   

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 اللبناني الصليب األحمر 

عدد الحاالت  
التي تم نقلها  

إلى  
 المستشفيات

4226 
 حالة جديدة(  32)

عدد مراكز  
اإلسعاف التي  

 تستجيب
48 

عدد مراكز اإلسعاف  
اإلضافية الجاهزة  

 لالستجابة
0 

التي   PCRفحوصات عدد  
 تم نقلها إلى المختبرات 

43350 
(223  ً   فحصا

 (جديداً 

عدد المستفيدين  
من حلقات  
 التوعية حول
COVID- 

67627 
مستفيداً   72)

 جديداً(

عدد المتدربين على  
إعداد خطط  
 استجابة محلية 

 1498 عدد المسعفين المدّربين 8534
عدد المتطوعين المدربين  

 PCRعلى نقل فحوصات 
166 

عدد المتدربين  
على إدارة  

مراكز الحجر  
 الصحي

8345 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  
المدربين على  

 التوعية

550 
عدد المتطوعين  

الجامعيين المدربين على 
 التوعية

217 
عدد المتطوعين الجامعيين 
المدربين على اجراءات  

 الوقاية في الشركات 
967 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها

435 
)مرفق واحد  

 جديد(

عدد الملصقات  
والمنشورات التي  

 تم توزيعها
1221777 

عدد المعدات التي تم  
 توزيعها 

77457 
(255  

مجموعة 
 جديدة(

عدد المستفيدين من  
 المنصات االلكترونية 

4110 
مستفيدين   3)

 جدد(

  

 

   األمنية العسكرية واألجهزة 
 م المها الجهة  

 . CIMICتوزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون المدني العسكري   - الجيش 
 إقامة حواجز ظرفية ومساندة قوى األمن الداخلي في عزل البلدات.   -

العامة   المديرية 
 لقوى األمن الداخلي 

 تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لقرار اإلقفال العام:  -
المحاضر التي تم مجموع  ساعة المنصرمة  24خالل الـ عدد محاضر الضبط 

بحق المخالفين   تنظيمها
منذ لقرارات التعبئة العامة 

8/3/2020 

محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة )القدرة االستيعابية والتدابير 
 0 الوقائية(

محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين قرار التعبئة العامة )األراكيل  
 االجتماعي( والتباعد 

0 
 بيروت

20520 

 17653 جبل لبنان  84 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 84 المجموع
 7822 البقاع 

 6774 الشمال

 6599 الجنوب  الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

           59446 المجموع 21 3 19 41 0
 

العامة   المديرية 
 لألمن العام

 التبليغ عن حالة واحدة جديدة بين عناصر القوى األمنية.  -
 تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة في المطار وعلى المرافئ والمعابر الحدودية.  متابعة  -
في مختلف    تقّصي ومتابعة الحاالت المشتبه بها واإليجابية والحاالت في الحجر المنزلي للمقيمين والوافدين -

 .  بنانيةالمناطق الل

العامة   المديرية 
 ألمن الدولة 

 . إصابة موظف مدني بفيروس كورونا ووفاة معاون أول بسبب الفيروس  التبليغ عن -
 تقّصي ومتابعة الحاالت المشتبه بها واإليجابية والحاالت في الحجر المنزلي للمقيمين والوافدين.  -
 : بقرار التعبئة العامة  المحافظات التبليغ عن نسبة التزام  -

 جبل لبنان بعلبك الهرمل النبطية  البقاع عكار الشمال  الجنوب بيروت 

70 % 70 % 65 % 45 % 80 % 70 % 80 % 50 % 

          
 

      وزارة األشغال العامة والنقل
 ساعة المنصرمة( 24)خالل الـ  مطار رفيق الحريري الدولي  

 المغادرة الرحالت  القادمة  الرحالت

 43 عدد الرحالت  43 عدد الرحالت 

 4178 عدد المغادرين 2701 عدد الوافدين 
 
 
 
 
 

 ساعة المنصرمة( 24)خالل الـ  لمرافئا
 مغادرة دخول المرفأ

 على متنها  الوجهة العدد  على متنها  قادمة من  العدد 

    بنزين  الجيةمرفأ  1 جونيهمرفأ 

مرفأ  
 طرابلس 

 فارغة  تركيا 1 مستوعبات  اليونان  1

 خردة حديد اإلسكندرية  1 ذرة مرفأ بيروت 1 

 2 3 المجموع
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 قرارات عامة
التوصيات التالية   8/2020/ 31الوطنية لمتابعة اإلجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بتاريخ صدر عن اللجنة  -

 بناء على تقييم واقع االنتشار الوبائي: 

لمستشفيات  تفعيل اآللية المعتمدة بين وزارة الصحة العامة والصليب األحمر اللبناني لتوزيع ونقل الحاالت المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا إلى ا •
إشغال   نسبة  يومية حول  بلوائح  األحمر  الصليب  تزويد  يتم  أن  الصحة على  في وزارة  المنشأ  االتصال  مركز  من خالل  والخاصة  الحكومية 

 مستشفيات.  ال

 لدى وزارة الداخلية والبلديات لمتابعة أوضاع المصابين بفيروس كورونا.   IMPACTتفعيل عمل المنصة االلكترونية  •

 % فقط مع التزام اقصى التدابير الوقائية. 50إعادة فتح مراكز ألعاب التسلية بنسبة إشغال  •

تتعدى   أالقة من وزارة الداخلية والبلديات ومراقبة من قبل شرطة البلدية على  موافشرط الحصول على  إعادة فتح حدائق األعراس الخارجية فقط   •

 %.  50الـ  نسبة اإلشغال 

 تحليلية النتشار فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة االتصاالت والجامعة اللبنانية.  إحصائيةإجراء دراسة   •

 .  www.drm.pcm.gov.lb: يمكن االطالع على التوصيات الكاملة على الرابط االلكتروني: مالحظة              
 

 مخالفات قرارات التعبئة العامة
جونية حارة  في  ملهى ليالي السهر  و  Ballroomمؤسسة  كل من  ضبط بحق    محاضرسطرت الضابطة السياحية في وزارة السياحة   -

بسبب مخالفة قرار التعبئة  في الذوق   Mr. Dollarفي برمانا وملهى    MOODفي األشرفية، ملهى  Analogue، ملهى صخر

 وعدم االلتزام بالتدابير الوقائية والعدد المسموح من الزبائن وتم اقفالها بالشمع األحمر.   1032/2020لعامة رقم ا
 . ومظاهراتتجمعات مطلبية  -
)وضع الكمامة أو قناع الوجه، تعقيم اليدين،  عدد من المحالت واألسواق    عدم االلتزام بالتدابير واإلجراءات الوقائية المطلوبة في -

 الحفاظ على المسافة اآلمنة(. 
 تجمعات في مناسبات اجتماعية.   -
 عدم التزام المخالطين لحاالت مؤكدة بإجراءات العزل المنزلي لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية.   -

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

 
  

 PCR قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـئحة بالمختبرات المعتمدة من ال

 

 المستشفيات الحكومية 

 الموقع  اسم المستشفى   الموقع  اسم المستشفى  

 بنت جبيل مستشفى بنت جبيل الحكومي بيروت مستشفى رفيق الحريري الجامعي

 زحلة مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي طرابلس  مستشفى طرابلس الحكومي

 البترون مستشفى البترون الحكومي كسروان  البوار  -مستشفى فتوح كسروان الحكومي 

 حلبا  مستشفى حلبا الحكومي بعلبك  مستشفى بعلبك الحكومي

   تبنين  مستشفى تبنين الحكومي

 بيروت (HDF/Mérieux/USJمستشفى أوتيل ديو دو فرانس ) بيروت AUBMC مستشفى الجامعة األميركية

 بيروت ( LAUمستشفى رزق ) بيروت Saint George Hospitalمستشفى القديس جاورجيوس 

 طرابلس  مستشفى المظلوم  جبيل  CHU-NDS مستشفى سيدة المعونات الجامعي

 بعبدا مختبر الهادي  طرابلس  مستشفى المنال

 جبيل  مختبر عقيقي الكورة  مستشفى هيكل

 صور  MDC مختبر المشرق المتن مستشفى سرحال 

 صور  مستشفى جبل عامل  بيروت HLGمستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي 

 بيروت  مختبر مركز األطباء  بعبدا MLHمستشفى جبل لبنان 

 صيدا  KMLمختبر الكريم  بعبدا مستشفى السان جورج الحدث 

 النبطية SDCمختبر الصباح  الشوف  مستشفى عين وزين

 بعبدا INOVIEمختبر  صيدا  مستشفى حمود الجامعي 

 المتن TRANSMEDICALمختبر  بعلبك  مستشفى دار األمل الجامعي

 زحلة MCCمختبر  النبطية  مستشفى الشيخ راغب حرب 

 الحازمية SACRE-COEURمستشفى قلب يسوع  زغرتا CHNمختبر الشمال االستشفائي 

 المنصورية  BELLEVUEمستشفى  الحازمية CLINIGENمختبر 

 طرابلس    LMSEمختبر مكروبيولوجيا الصحة والبيئة  الغبيري المختبرات الحديثة 

 بيروت مستشفى الرسول األعظم  بيروت AMERICAN DIAGNOSTIC CENTERمختبر 

 طرابلس  مستشفى النيني زحلة مستشفى خوري 

   الحمرا   Medical Diagnostic Treatment Centerمختبر 
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