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 إلدارة الكوارث  العمليات الوطنيةغرفة 

 COVID-19التقرير اليومي حول 
 

 
 
 

 10:30 وقت صدور التقرير:  232 تقرير رقم: 2020 ثانيتشرين ال 5 الخميس التاريخ:
 

 

 

 
 

 

 حسب األقضية النشطة توّزع الحاالت 
 

 

  

 
 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 

 منحنى الحاالت النشطة 

 حالة قيد التحقق  15639 :مالحظة
 

 الجديد في التقرير:
و مكان السكن أو رقم الهاتف لعدد من الحاالت اإليجابية مما يؤثر على تتّبع الحاالت وتحديد أأسماء المختبرات التي لم تحدد القضاء -

 ساعة المنصرمة.  24المخالطين إلجراء الفحوصات الالزمة خالل الـ 

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


 البلداتتوّزع الحاالت حسب 

 160 عاليه   72 الشوف   190 المتن   470 بعبدا  162 بيروت 

 19 شويفات   -العمروسية   1 الدامور   10 برج حّمود   40 الشياح   7 عين المريسة 

 46 حي السلم     1 السعديات   1 النبعه  9 الجناح  3 راس بيروت 

 6 خلدة     7 الناعمه  6 سن الفيل   1 المدورا   3 قريطم 

 27 شويفات  -االمراء     11 شحيم  2 حرش تابت  20 االوزاعي  3 الروشه 

 2 دير قوبل     2 مزبود   1 جسر الباشا   9 بئر حسن  13 الحمرا  

 19 عرمون      2 داريا   13 جديدة المتن   31 الغبيري  6 المصيطبة

 16 بشامون     3 كترمايا  1 راس الجديدة   13 عين الرمانة   6 مار الياس

 2 عين عنوب     13 برجا  3 البوشرية   6 فرن الشباك  7 تلة الخياط

 1 بليبل    4 الدبية  7 الدورة    104 حارة حريك  1 دار الفتوى 

 1 بسوس     1 وادي الزينة   1 الروضة    11 الليلكي  4 الظريف 

 3 عاليه    5 الرميلة    4 سد البوشرية   58 برج البراجنة  8 المزرعة  

 3 القماطية    2 الوردانيه  7 السبتيه  28 المريجة   12 برج أبي حيدر 

 1 عيتات    2 المغيرية   13 الدكوانة   1 رمل العالي   1 الملعب البلدي 

 1 سوق الغرب     2 الزعرورية  1 المكلس  14 تحويطة الغدير   7 الطريق الجديدة 

 2 كيفون     1 دير القمر   8 أنطلياس  2 بعبدا  1 الحرش  

 1 كفر عميه     1 كفر حيم   4 جل الديب   3 برازيليا  4 راس النبع 

 1 بيصور     1 دميت  2 النقاش   5 الحازمية   3 الباشورة 

 1 عيناب    2 عين زحلتا  1 نقاش الجديدة   2 الفياضية   9 البسطا التحتا

 2 عبيه    1 بعقلين  11 الزلقا   1 اليرزة   2 مار مخايل النهر

 1 صوفر     2 وزينعين   1 بياقوت  68 الحدث   23 األشرفية  

 1 بتاتر    1 الخريبة   7 الضبية  1 بطشاي   1 كورنيش النهر 

 1 عين داره     2 الباروك  2 مزرعة دير عوكر   4 اللويزة    38 قيد التحقق 

 1 المريجات     5 قيد التحقق   3 المنصورية    2 الجمهور  49 جبيل

  8 الفنار   5 كفر شيما  18 جبيل
 2 قيد التحقق   25 الكورة 

 3 بشري   1 أميون  8 عين سعادة   1 وادي شحرور السفلى   3 مستيتا

 1 بشري   3 كفر عقا   2 عين نجم  2 وادي شحرور العليا  4 بالط

 1 أرز   1 فيع  8 روميه  2 بسابا   1 إده  

 1 حدث الجبه   1 كفر قاهل   1 بقنايا  1 رويسة البلوط   11 عمشيت

 13 المنية الضنية   3 بتوراتج  7 بصاليم  3 رويسات صليما  1 حاالت

 7 منيه  1 زكرون   4 نابيه  1 بزبدين  1 جدايل  

 5 الضنية سير   1 أنفه  4 المطيلب   22 قيد التحقق   1 نهر ابراهيم 

 1 بخعون  1 راس مسقا   2 الرابيه  82 طرابلس   1 عنَايا

 35 الهرمل   2 بحصاص  2 قرنة شهوان   4 الزيتون  1 لحفد 

 33 هرمل  6 ضهر العين   1 اليسار    2 الحدادين   1 عبيدات 

 2 قيد التحقق   2 برسا  1 الربوة   5 التل  1 كفون

 8 راشيا   3 قيد التحقق   7 بيت الشعّار   5 القبة   2 حبوب

  1 ديك المحدي   2 الزاهرية   1 غرفين
 1 عيحا  19 زغرتا 

 1 ضهر االحمر   5 زغرتا  11 مزرعة يشوع   1 التبانة  1 شيخان

 1 تنورة  1 كفر حاتا   2 بكفيا  3 بساتين طرابلس   1 قرطبا  

 1 خربة روحا  2 مجدليّا   1 عين علق  7 1الميناء    12 البترون 

 4 قيد التحقق   1 حارة الجديدة   1 العطشانة  1 3المينا    1 بترون

  1 حارة الفوار   3 برمانا   3 بساتين المينا  1 كفر عبيدا 
  

  2 عقبة   2 بعبدات  4 قلمون  7 شَكا
  

 1 عبدللي
 

 3 بداوي 
 

 1 بيت مري 
 

 1 كفر زينا 
 

  

  2 إهدن   2 نتفردي والم  4 مدينة الجديدة   1 عاللي
  

  1 سبعل    1 بقعاتا النهر  1 مخيم البداوي   1 بجدرفل 
  

  
  3 ةمرياط  1 قيد التحقق   1 مصفاة النفط  

  

  
  36 قيد التحقق  

  
 

  
 

  

 



 
 68 كسروان   42 النبطية   78 عكار  67 صيدا   40 البقاع الغربي   118 زحلة 

 3 الميدان  
 

 12 مشغرة 
 

 19 صيدا  القديمة 
 

 9 صربا  3 نبطية التحتاال  3 حلبا

 4 حوش الزراعنة 
 

 2 عين التينة
 

 3 هاللية
 

 3 كسليك  1 نبطية الفوقا ال  2 شيخ محمد

 3 الراسية
 

 2 خربة قنافار
 

 6 حارة صيدا 
 

 4 ذوق مكايل  2 مزرعة كفر جوز   1 شيخ طابا

 1 البربارة  
 

 1 منصورة  
 

 3 عين الحلوة 
 

 6 غدير   2 زبدين    2 منيارة

 5 المعلقة  
 

 1 جب جنين
 

 2 مجدليون
 

 2 ذوق مصبح  1 كفر رمان   1 حاكور

 3 كرك نوح  
 

 5 الال
 

 2 عبرا  
 

 2 أدونيس   2 حبوش   1 مشحا

 1 حوش االمراء أراضي 
 

 2 كامد اللوز 
 

 4 غازية
 

 3 حارة صخر   1 صربا    1 حيزوق

 1 سيدة النجاة 
 

 1 قرعون 
 

 1 زهراني 
 

 6 ساحل علما  1 زفتا  2 عرقا

 3 قمل -كرمة 
 

 5 حماّرة -مناره 
 

 1 زغدرايا 
 

 1 كفر ياسين   2 دير الزهراني   3 سويسة عكار 

 9 حوش االمراء 
 

 2 صويري 
 

 1 خرايب
 

 3 أدما والدفنه  1 شرقية   1 البرج 

 4 زحلة أراضي 
 

 4 سحمر
 

 4 زرارية 
 

 2 الصفرا    2 نميرية  3 عكار العتيقه

 1 حقل حمانا
 

 3 قيد التحقق 
 

 1 عدلون 
 

 1 البوار   1 دوير    2 تل عباس الغربي

 3 حزرتا
 

 132 بعلبك
 

 1 انصارية
 

 1 العقيبة   6 جبشيت  1 كويخات

 5 أبلح
 

 23 بعلبك
 

 1 غسانية
 

 3 عجلتون  5 انصار   1 كوشا

 3 نيحا 
 

 2 شراونة 
 

 1 صرفند 
 

 3 بلونة  4 قعقعية الجسر   3 قليعات

 6 كسارا 
 

 13 دورس 
 

 1 كوثرية السياد 
 

 2 السهيلة    8 قيد التحقق   1 عبودية

 4 شتورا 
 

 1 إيعات
 

 1 سكسكية
 

 4 جعيتا  21 بنت جبيل   1 شيخ زناد 

 2 جالال
 

 1 طيبة 
 

 2 مروانية
 

 2 غزير  2 بنت جبيل  1 عريضة  

 9 تعلبايا
 

 1 نحله 
 

 1 كفر حتَا 
 

 4 ببنين
 

 3 عيناتا 
 

  - برج الفتوح 

 فتقا
1 

 1 جديتا
 

 1 مجدلون
 

 12 قيد التحقق 
 

 1 معراب   1 مارون الراس   4 نهر البارد 

 1 ضهر الباليط 
 

 1 مقنة
 

 55 صور 
 

 1 عرمون    1 عين إبل  1 عبدة

 3 سعدنايل
 

 1 كفر دان 
 

 11 صور 
 

 1 الكفور    1 عيترون  5 برقايل

 10 قب الياس 
 

 3 العين
 

 3 البصَ 
 

 2 القليعات    2 رميش  1 حرار 

 1 بوارج 
 

 1 نبي عثمان
 

 1 راس العين
 

 1 عشقوت   1 تبنين  1 قريات

 6 بر الياس 
 

 3 عرسال 
 

 2 الرشيدية
 

 1 فيطرون   1 صفد البطيخ   1 قرقف 

 4 مجدل عنجر
 

 1 لبوة
 

 4 برج الشمالي
 

 1 ميروبا  1 جميجمة  1 فنيدق

 8 رياق
 

 2 قاع بعلبك
 

 2 جويا
 

 1 فاريا  2 حاريص  1  يتقبع

 2 علي النهري 
 

 1 شعت 
 

 3 محرونه
 

 1 قيد التحقق   2 قلويه  1 رحبه

 1 تربل 
 

 4 يونين
 

 1 يانوح
 

 6 حاصبيا   1 برج قلويه   1 وادي الجاموس 

 1 دلهميه 
 

 2 دير االحمر 
 

 1 ديرعامص 
 

 4 حاصبيّا  1 ياطر  1 بربارة 

 2 كفر زبد 
 

 1 بشوات 
 

 1 باريش
 

 2 قيد التحقق   1 دبل    1 مشتى حسن

 8 قيد التحقق 
 

 2 عيناتا 
 

 2 قانا
 

    1 ف بيت لي  1 وادي الحور 

 6 جزين
 

 2 يمونة
 

 2 معركة
 

 142 قيد التحقق      1 غزيله

 2 عاريه
 

 2 بدنايل 
 

 1 جناتا
 

       2 جديدة عيدمون 

 1 لبعا
 

 4 قصر نبا 
 

 2 عين بعال
 

       5 عيدمون

 1 كفر جرة 
 

 1 تمنين الفوقا
 

 1 بازورية
 

       3 وادي خالد 

 1 سجد 
 

 1 بيت شاما
 

 2 رمادية
 

       2 أكروم  

 1 عيشية
 

 3 حوش الرافقة 
 

 4 طورا 
 

       1 قرحا 

 14 مرجعيون
 

 7 تمنين التحتا
 

 1 عباسية
 

       10 قيد التحقق 

 2 قليعة
 

 2 شمسطار 
 

 3 شبريحا
         

 1 عديسة  
 

 4 طاريا
 

 1 برج رَحال 
         

 2 طيبة 
 

 2 سرعين التحتا
 

 1 قليلة
         

 1 مركبا
 

 2 سرعين الفوقا 
 

 1 بياضة
         

 2 ب الثالثينر
 

 1 طليا
 

 1 ناقورة
         

 4 قبريخا
 

 2 حور تعال
 

 4 قيد التحقق 
         

 1 مجدل سلم 
 

 5 بريتال
 

  
         

 1 قيد التحقق 
 

 4 بوداي 
            

 
 

 
 26 قيد التحقق 

            

                 



 المنصة االلكترونية لقياس مستوى خطر انتشار فيروس كورونا المستجد حسب األقضية 
 

 
 ورونا: المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وزارة الداخلية والبلديات، لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كالمرجع

 
كل قضاء. للمزيد من  تتيح هذه المنصة التفاعلية معرفة مستوى خطر انتشار فيروس كورنا حسب األقضية بناء على عدد الحاالت المسّجلة يومياً وعدد السكان في 

 المعلومات بشكل يومي، يمكن الدخول على الرابط التالي:  
RiskLevelInMunicipalities-https://bit.ly/DRM 

 

 

  المنصة االلكترونية لتتّبع التزام القطاعات في إجراءات التعبئة العامة   
 

  

 
بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة الوطنية لمتابعة اإلجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا لفتح كافة القطاعات شرط 

التعبئة العامة )المسافة اآلمنة، وضع الكمامة، وتعقيم اليدين(، تم إنشاء منصة الكترونية خاصة تتيح مراقبة   تااللتزام بتطبيق إجراءا
وقياس نسبة االلتزام من قبل مختلف القطاعات بشكل مستمر. يمكن االطالع على النتائج التفصيلية اليومية على الرابط التالي:  

http://bit.ly/covidsectordata 
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-RiskLevelInMunicipalities&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7C2b4fae1fa3bc48ff35a808d865128401%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637370477480870999&sdata=bOLNZ4FKhEdSniHAW%2FS%2F8Xt5yJy3ixY4rKk97lrC8Ls%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fcovidsectordata&data=02%7C01%7CSawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7C4cd7e628449f4c2cc32708d858aa9a6c%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C1%7C637356837047522882&sdata=GSsuJJOUki%2BTwAcaQiEuWqmV54tFbsdFSgFcUDXildw%3D&reserved=0
http://drm.pcm.gov.lb/


 

 حاالت المصابة بفيروس كورونا  للعزل النسبة إشغال مراكز 

 
 

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

IsolationCentersProfiles . 
 

ج األمم هذه المراكز بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظين والبلديات، برنام تجهيز: تم مالحظة
ليونسيف، وزارة الصحة العامة، نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، نقابة االختصاصيين في العمل المتحدة اإلنمائي، منظمة الصحة العالمية، منظمة ا

 االجتماعي.
 

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

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
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/


 ( الثانيتشرين  5 –تشرين األول  23نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات اليومي )
 

 
 
 

 توزع الحاالت النشطة حسب القضاء

  
 

 

 توزع حاالت الشفاء حسب القضاء 
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 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

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


 توّزع حاالت الوفاة حسب األقضية

 
 

   توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية
 

 
 

 

 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 

 وجود امراض مزمنة
 العمر
 )سنة(

 الجنس
 السكن 

 )القضاء(
 # المستشفى 

 1 بري الحكومي  جزين أنثى 77 نعم

 2 سيدة المعونات  المتن  ذكر 81 نعم

 3 الجامعة األميركية بيروت ذكر 87 نعم

 4 الجامعة األميركية بيروت ذكر 64 نعم

 5 دار األمل  بعلبك ذكر 78 نعم

 6 دار األمل  بعلبك ذكر 74 نعم

 7 هيكل الكورة  ذكر 72 نعم
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 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

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


 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية
  

 
 

 لتزامتوّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة اإل
 

 

 
 

 الفئة العمريةتوّزع الحاالت حسب  الجنس توّزع الحاالت حسب
 

  

 

 

 
 
 

 
 

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

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 05/11/2020اإلجراءات قيد التنفيذ       
 وزارة الصحة العامة

اريخ  ولرحالت وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بت  PCR استكمال فحوصعن وزارة الصحة العامة أفادت  -

( حالة  45) وأربعين خمسةوأظهرت النتائج وجود  2020/ 29/10و  30/10/2020و  1/11/2020و ، 3/11/2020
 : موزعة على الشكل التالي إيجابية

 عدد الحاالت رقم الرحلة الشركة رحلة قادمة من التاريخ

 
 

 1 828 الشركة التركية اسطنبول

 2 713 الشركة المصرية القاهرة

 4 131 الشركة العراقية بغداد

 MEA 266 3 اسطنبول

 6 301 الشركة العراقية النجف

 MEA 268 2 اسطنبول

 3 826 الشركة التركية اسطنبول

 Pegasus 863 2 اسطنبول

 3 828 التركيةالشركة  اسطنبول 

 1 139 الشركة العراقية النجف

 MEA 323 1 بغداد 

 TK-Aj 7836 1شركة  أضنا

 MEA 333 4 البصرة

 MEA 327 2 النجف

 45  المجموع

    
   الصليب األحمر اللبناني   

عدد الحاالت  
التي تم نقلها إلى  

 المستشفيات

7,604 
حالة   63)

 جديدة(

عدد مراكز اإلسعاف  
 التي تستجيب

48 

عدد فحوصات  
PCR   التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات

54,470 
(161  

فحصاً  
 جديداً(

عدد المستفيدين من  
حمالت متابعة 
 إجراءات الوقاية

237,429 

عدد المستفيدين  
من حلقات  

 التوعية

98,400 
(1031  

 مستفيداً جديداً( 

عدد المتدربين على  
إعداد خطط استجابة  

 محلية
8,828 

عدد المسعفين  
 المدّربين

1498 
عدد المتطوعين  

المدربين على نقل  
 PCRفحوصات  

166 

عدد المتدربين  
على إدارة  

مراكز الحجر  
 الصحي

8,752 
متدرباً   27)

 جديداً(

عدد متطوعي الصليب  
االحمر المدربين على  

 التوعية
550 

عدد المدربين  
  إقامة حمالت على

 توعية

291 
 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين 

على اجراءات الوقاية  
 في الشركات 

967 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها

773 
مرافق   10)

 جديدة(

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم  

 توزيعها
1,255,085 

عدد المعدات التي  
 تم توزيعها

261,781 
(116  

معدات  
 جديدة(

عدد المستفيدين من  
 المنصات االلكترونية 

4,650 
ين  امستفيد 8)

 (ددج 

 
 األجهزة األمنية والعسكرية

 المهام الجهة 
 الجيش 

 
 

 .CIMICتوزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون المدني العسكري  -
 وتفريق التجمعات. إقامة حواجز ظرفية في مختلف المناطق ومساندة قوى األمن الداخلي في عزل البلدات -
 . تسيير عدد من الدوريات الراجلة والمدولبة -

المديرية العامة  
 الداخلي لقوى األمن 

 تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة: -
مجموع المحاضر منذ  ساعة المنصرمة 24عدد محاضر الضبط خالل الـ 

 3 محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة   8/3/2020

 22104 بيروت 399 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )األراكيل والتباعد االجتماعي(

 22643 جبل لبنان 540 بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة محاضر خطية 

 742 المجموع 
 9361 البقاع

 7771 الشمال 

 8456 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت

   70335 المجموع 135 124 84 285 314

المديرية العامة 
 لألمن العام

الوزاني وعين عرب ومخيم مرج الخوخ   اتالتلقيح ضد الحصبة في كل من بلدعن االنتهاء من حملة  اإلفادة   -

 لقاحاً. 160وقد بلغ عدد اللقاحات  ، وذلك بالتعاون مع طبابة مرجعيون
بسبب  في مستشفى هيكل في طرابلسعكار، وآخر  –شخصين أحدهما من بلدة مشمش وفاة عن اإلفادة  -

 فيروس كورونا
 الدولة في بلدة جربتا / قضاء البترون بفيروس كورونااالفادة عن إصابة عنصر في أمن  -
 اإلفادة عن التزام البلديات بقرار وزير الداخلية والبلديات:  -

 البلديات التي لم تلتزم بالقرار  البلديات التي التزمت بالقرار 

بليبل، عرمون، بشامون، بدادون، عماطور، نيحا، الجاهلية، 
 الدامور، انصار، زبدين

 عندقتكفر زبد، رياق، 

 متابعة تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة في المطار وعلى المرافئ والمعابر الحدودية.  -
   الحاالت المسّجلة في مختلف األقضية والحاالت في الحجر المنزلي. عن التبليغ  -

المديرية العامة 
 ألمن الدولة

 
 
 
 
 

ساعة   24بقرار التعبئة العامة في المحافظات التي جاءت على النحو التالي خالل الـ    مالتبليغ عن نسبة االلتزا -
 المنصرمة:

 جبل لبنان بعلبك الهرمل النبطية البقاع عكار الشمال  الجنوب بيروت

18 % 50 % 39 % 53 % 84 % 61 % 10 % 44 % 

         

2020 /11 /3 

2020 /11 /02 

2020 /11 /01 



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

 الرحالت المغادرة  القادمة  الرحالت

 35 عدد الرحالت  34  عدد الرحالت 

  3717 عدد المغادرين 3005 عدد الوافدين
 ساعة المنصرمة( 24المرافئ )خالل الـ 

 السفن المغادرة السفن القادمة  المرفأ

 الحمولة الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  العدد 

    مستوعبات طرابلس  1 بيروت

 مستوعبات بيروت 1 شاحنات طرابلس/ليبيا 1 طرابلس 

    جبسوم الرنكا 1 شكا

 1 3 المجموع
  

 
 
 

    
 قرارات / إجراءات عامة 

،  30/10/2020/ أ ع مج أ د تاريخ 710بناًء على توصيات لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا رقم  -
قفال بعض القرى والبلدات  إوالذي يتعلق باستمرار    1/11/2020بتاريخ    1358رقم  عن وزارة الداخلية والبلديات القرار  صدر  

 بسبب ارتفاع اإلصابات بفيروس كورونا فيها. وجاء في القرار ما يلي:  

 الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات في كافة المناطق اللبنانية المشمولة وغير المشمولة بقرار االقفال  تحديد مواقيت  •

امة الحفالت العامة والخاصة والمناسبات االجتماعية والتجّمعات  استمرار إقفال الحانات والمالهي والمراقص الليلية ومنع إق •
% من نسبة االستيعاب والتزام  50على أن ال تتعدى الـ  بالعمل للمطاعم والمقاهيح اسموال على كامل األراضي اللبنانية 

 التقيد بالشروط الصحية )المسافة اآلمنة، عدم االكتظاظ( 

التقيد بالشروط  و ، على المواطنين الزامية وضع الكمامة لتغطية األنف والفم عند التنقل للضرورة التنقلالخروج وعند  •
 الصحية )المسافة اآلمنة، عدم االكتظاظ( 

 يعود لوزير التربية والتعليم العالي حصراً اتخاذ قرار فتح أو إقفال المؤسسات التعليمية والوحدات اإلدارية   •

 ل العامة والخاصة مع إلزامية وضع الكمامة للسائق والركاب تحديد أعداد المتنقلين بوسائل النق •

 : أخرى  إجراءات  •
ولغاية    2/11/2020ه  صباحاً من يوم اإلثنين الواقع في   5:00اعتباراً من الساعة    وردت في القرارقفال كامل لبلدات  إ ▪

 9/11/2020صباحاً من يوم اإلثنين الواقع فيه   5:00الساعة 
المؤسسات الرسمية والخاصة الواقعة في نطاق هذه القرى والبلدات باستثناء المؤسسات واإلدارات  ايقاف العمل في كافة   ▪

 يراه الوزير مناسباً. وذلك وفقاً لما  التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي
 التنسيق مع المرجعيات الدينية لجهة إقفال دور العبادة وإلغاء المناسبات الدينية ▪

 االحتفاظ بالبطاقة الوظيفية إلبرازها عند الضرورة  ضرورة  والموظفين من القرار معاستثناء بعض القطاعات  •

 تكليف المحافظين بالتالي:  •
 في القرار  تحديد النطاق البلدي في البلدات الواردة ▪
 عند االقتضاء العامة لألمن الداخلي  ة اتخاذ االجراءات الالزمة لتنفيذ هذا القرار وطلب مؤازرة المديري  ▪
 جراءات السالمة العامة وااللتزام بارتداء الكمامة عند التنقل في حال الضرورة  إالتشديد على المواطنين بضرورة التقيد ب  ▪
ً  IMPACTتكليف القائمقامين اإليعاز لرؤساء البلديات مراجعة لوائح الحاالت االيجابية على منصة  ▪ سيق  ن الت و يوميا

 والصليب األحمر اللبناني التخاذ القرار المناسب مع طبيب القضاء  

قرارات التعبئة العامة وتنظيم  لتكليف المديرية العامة لقوى األمن الداخلي بالتشدد في تطبيق هذا القرار وقمع المخالفات  •
 محاضر ضبط بحق المخالفين. 

 
 
 
 

 المختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة  

 ساعة المنصرمة  24حول المعلومات المطلوب تسجيلها للحاالت المصابة خالل الـ 
   

   

 
 

 ساعة المنصرمة( 24المختبرات التي لم تحدد القضاء )خالل الـ 

  

 
 
 
 
 

 المختبرات / المستشفيات
دون عدد الحاالت اإليجابية 

 القضاءتحديد 

 11 مستشفى القلب األقدس

 10 مستشفى بهمن

 5 مطار بيروت الدولي

 1 المشرقمستشفى 

 1 مستشفى السان جورج

 3 مستشفى الجامعة األميركية

 1 مختبرات فونتانا



 

 المنصرمة(ساعة  24المختبرات التي لم تحدد مكان السكن )خالل الـ

 المختبرات / المستشفيات
 دون عدد الحاالت اإليجابية

 مكان السكنتحديد 

 21 مستشفى بهمن

 7 المشرق

 3 حارة حريك –مختبر الهادي 

 1 مستشفى جبل لبنان

 14 مستشفى القلب األقدس

 5 مستشفى الجامعة األميركية

 5 مطار بيروت الدولي

 3 مستشفى عين وزين

 3 نبيه بري الحكومي النبطيةمستشفى 

 1 مستشفى السان جورج

 1 مختبرات فونتانا

 1 مستشفى راغب حرب

 1 مستشفى حمود
 
 

 

   
 مخالفات قرارات التعبئة العامة

 بإقفال البلدات التي لديها خطر مرتفع النتشار الوباء.  ةلمتعلّقت اوزارة الداخلية والبلديا  ات عدم التزام بعض البلديات بقرار -
 تجمعات مطلبية ومظاهرات.  -
اظ  عدم االلتزام بالتدابير واإلجراءات الوقائية المطلوبة في عدد من المحالت واألسواق )وضع الكمامة أو قناع الوجه، تعقيم اليدين، الحف -

 على المسافة اآلمنة(. 
 من اإلشغال في عدد من المطاعم ومراكز ألعاب التسلية. % 50عدم االلتزام بنسبة الـ  -
 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 الئحة بالمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـ

 

 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  التشخيص إلجراءالمؤھلة  الحكوميةالمختبرات 
 المختبر الموقع

 RHUH  مستشفى رفيق الحريري الجامعي بيروت

  مستشفى حلبا الحكومي حلبا

  مستشفى طرابلس الحكومي طرابلس

  مستشفى البترون الحكومي البترون

  مستشفى فتوح كسروان الحكومي )البوار(  كسروان

  بّري الحكومي الجامعينبيه مستشفى  النبطية

  الحكومي تبنينمستشفى  تبنين

  مستشفى بنت جبيل الحكومي بنت جبيل

  مستشفى بعلبك الحكومي بعلبك

  الحكومي الرئيس الياس الهراويمستشفى  زحلة

 

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

 AUBMC األميركيةمستشفى الجامعة  بيروت

  Hôtel Dieu de France مستشفى أوتيل ديو الجامعي بيروت

 Laboratoires Rodolphe Mérieux المتحف( – اليسوعيةمختبرات رودولف ميريو )الجامعة  بيروت

(Université Saint-Joseph)  

 George-Saint UMC Hospital  مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي بيروت

 General Makassed Hospital  المقاصدمستشفى  بيروت

 LAU Medical Center - Rizk Hospital مستشفى رزق الجامعي  بيروت

 CHU - Geitawi Libanais Hospital  الجامعي الجعيتاويمستشفى اللبناني  بيروت

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire  الورديةمستشفى  بيروت

  Doctors’ Center  مختبر مركز األطباء بيروت

  Fontana Laboratories  مختبر فونتانا )الحمرا( بيروت

 General Security Laboratories (العدليةمختبر األمن العام ) بيروت



 Ghorra-Jabre Laboratories  مختبرات جبر وغّرة األشرفية

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center  مارك مختبر السان األشرفية

 Laboratoire HML مختبرات حداد فرن الشباك

 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) الحديثةالمختبرات  الغبيري

 Sahel General Hospital (SGH) مستشفى الساحل  الغبيري

  Al Zahraa Hospital مستشفى الزهراء الجامعي الغبيري

  النقاء الطبيمركز  بئر حسن

 Al Rassoul Al Aazam Hospital  مستشفى الرسول األعظم برج البراجنة

 Bahman Hospital مستشفى بهمن حارة حريك

 National Diagnostic Services Company كومباني سيرفسدياغنوستك  ناشيونالمختبر  حارة حريك

(NDSC)  

 Center Diagnostic Medical  الطبية التحاليلمركز  -مختبر الدكتور محمود عثمان  المريجة

 ADC (Center Diagnostic American) مختبر أميريكن دياغنوستك سنتر الجناح

 Mount Lebanon Hospital  مستشفى جبل لبنان بعبدا

 Hadath – George-Saint Hôpital  مستشفى السان جورج الحدث بعبدا

  Laboratory Al Hadi   مختبر الهادي بعبدا

 Liban- INOVIE مختبر بعبدا

 Sacré - Coeur Hôpital  مستشفى قلب يسوع الحازمية

 Clinigene  مختبر كلينيجان الحازمية

 Dr. Samir Serhal Hospital مستشفى سرحال  المتن

 Life for Trans medical  ترانسميديكال فور اليفمختبر  المتن

  مختبرات سان ميشال للتحاليل الطبية المتن

  مختبر مركز الشرق األوسط الصحي ش.م.ل المتن

 Haroun Hospital  مستشفى هارون الزلقا

 Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو  المنصورية

 Haykal Albert Hôpital  مستشفى هيكل الكورة

 Centre Hospitalier du Nord (CHN)  االستشفائيمركز الشمال  زغرتا

 Mazloum Hospital  مستشفى المظلوم طرابلس

 Al Mounla Hospital  مستشفى المنال طرابلس

  Nini Hospital  النينيمستشفى  طرابلس

 LMSE المعهد العالي للدكتوراه، الجامعة اللبنانيةوالبيئة، مختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس

 Secours des Dame-Notre – CHU  مستشفى سيدة المعونات الجامعي جبيل

 Boulos & Akiki Lab  مختبر عقيقي وبولس جبيل

  Wakim Centre Médical  مختبر واكيم جونية

 Hospital Wzein Ain  وزين عبنمستشفى  الشوف

 UMC Hospital Hammoud  مستشفى حمود الجامعي صيدا

 Al Karim Medical Laboratory (KML) مختبر الكريم  صيدا

 Hospital Harb Ragheb Sheikh  مستشفى الشيخ راغب حرب النبطيّة

 SDC (Center Diagnostic Sabbah) احمختبر الصبّ  النبطية

  Jabal Amel Hospital  مستشفى جبل عامل صور

 Mashrek Diagnostic Center (MDC) مختبر المشرق  صور

  Hospital University Dar Al Amal  مستشفى دار األمل الجامعي بعلبك

  مختبرات العناية الطبية بعلبك

  مختبرات العناية الطبية اللبوة

 Hospital General Khoury  مستشفى خوري زحلة

 MCC (Center Care Medical)  مختبر ميديكال كير سنتر زحلة
 

 العسكرية المستشفياتمختبرات 
  Hôpital Central Militaire  المستشفى العسكري المركزي في بيروت بيروت

 

  Drive-Thruبطريقة "  األنفية"المسحات  عينات ألخذالمختبرات المؤھلة 
 Medical Diagnostic Treatment تريتمانت سنتر )الحمراء( دياغنوستكمختبر ميديكال  بيروت

Center (MDTC)  

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

  Itani Medical Laboratories  مختبرات عيتاني 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

  Lab Expert  مختبر إكسبرت الب المنصورّية

 LAB Life  مختبر اليف الب بعلبك

 Rayyak Hospital  مستشفى رياق رياق

 


