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 الجديد في التقرير:
 14/11/2020اإلغالق الكامل اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم السبت في برئيس مجلس الوزراء  والسيدقرار السيد رئيس الجمهورية -

 .30/11/2020لغاية الساعة الخامسة من صباح يوم اإلثنين في 
 .10/11/2020جراءات الوقائية لفيروس كورونا خالل اجتماعها بتاريخ لجنة متابعة التدابير واإلالتوصيات الصادرة عن -

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 الحاالت اليومية حسب البلدات توّزع 

 68 طرابلس  80 كسروان  79 الشوف  237 المتن  307 بعبدا 176 بيروت 
 9 الزيتون  2 جونيه صربا  3 سعديات لا 20 برج حّمود 29 الشياح  7 راس بيروت 

 2 الحدادين  9 جونيه كسليك 2 ةالناعم 4 ة النبع 6 الجناح  3 قريطم

 12 القبة  5 ذوق مكايل  1 ة بعل الناعم 6 سن الفيل 13 االوزاعي  5 ة الروش

 1 الزاهرية  1 نهر الكلب  1 ةحارة الناعم 2 جسر الباشا  5 ر حسنئب 20 الحمرا 

 5 التبانة  1 حارة المير  13 شحيم 9 جديدة المتن 16 ري الغبي 1 عين التينة 

 9 1طرابلس  ءمينا 3 جونيه غدير 1 مزبود  12 البوشرية  15 عين الرمانة  7 المصيطبة 

 1 3طرابلس  ءمينا 4 ذوق مصبح 2 دلهون 3 الدورة   5 فرن الشباك 4 مارالياس 

 1 بساتين المينا  1 أدونيس  1 داريا  8 الروضة   56 حارة حريك  1 تلة الخياط

 2 قلمونال 4 جونيه حارة صخر  2 كترمايا  3 سد البوشرية 8 الليلكي  1 الفتوى  دار

 4 بداوي ال 3 جونيه ساحل علما  1 برجين  3 ة السبتي 38 برج البراجنة  1 تلة الدروز 

 1 بساتين طرابلس  1 كفر ياسين  13 برجا  1 دير مار روكز  10 المريجة  5 الصنائع 

 1 التل  2 طبرجا  2 الدبية 16 الدكوانة 11 الغدير  يطةتحو 6 الظريف 

 20 قيد التحقق 4 ة أدما والدفن 2 الجية 1 المكلس 5 بعبدا 3 الحصن  ءمينا

 14 الكورة  3 البوار  2 جدرا 11 أنطلياس  19 الحازمية   11 المزرعة 
 2 دار بعشتار  3 عجلتون 2 وادي الزينة  7 جل الديب  1 الفياضية  8 برج أبو حيدر 

 1 كوسبا  9 بلونة  1 ضهر المغارة  5 النقاش  34 الحدث 3 الفوقا ةبسطلا

 1 عابا  1 السهيلة  2 الرميلة  19 الزلقا  1 اللويزة  1 الملعب البلدي 

 2 بتوراتج 7 جعيتا  4 ة الورداني 4 بياقوت  1 )اللويزة( الجمهور  23 الطريق الجديدة

 1 أنفه  3 غزير  1 الزعرورية  7 الضبية  1 كفر شيما  2 الحرش 

 3 راس مسقا  2 كفر حباب  3 السمقانية  2 مزرعة دير عوكر  1 وادي شحرور  3 راس النبع  

 1 ضهر العين  1 غوسطا 1 عين زحلتا 16 المنصورية  4 بسابا   1 التحتا  ةالبسط

 1 برسا  3 الكفور   6 بعقلين  1 الديشونية  1 راس الحرف  1 الرميل 

 1 زغرتا المتاولة  1 ندرعو 1 رينتع 8 الفنار  2 العبادية  29 األشرفية 

 1 قيد التحقق 1 زيتون  1 حصروت  9 عين سعادة 1 قرية  ال 30 قيد التحقق

 154 بعلبك 1 القليعات  1 المختارة  5 روميه  2 شويت  51 عكار
 30 بعلبك  1 عشقوت  1 بطمة 1 بقنايا  1 ( عارياالجمهور ) 3 حلبا 

 4 دورس 1 رعشين 2 الجديدة  1 مجذوب 2 عاريا  1 شيخ محمد 

 1 إيعات  1 كفر دبيان  1 نيحا  8 بصاليم  1 يما  لص 1 مجدل عكار

 1 طيبة  1 حراجل  4 عّماطور  2 نابيه  2 رويسات صليما  1 منيارة 

 2 نحله  1 برج الفتوح   2 قيد التحقق 1 المطيلب  2 حمانا  1 مشحا

 1 مجدلون 41 جبيل 155 عاليه  1 ة الرابي 1 الخريبة   1 كفر حره 

 1 حوش بردى 3 جبيل  11 فات العمروسية ويش  1 بيت الككو  2 فالوغا 1 مزرعة بلده 

 2 مقنة 6 بالط  31 حي السلم    1 اليسار   1 قرنايل  1 تكريت 

 1 كفر دان 9 عمشيت 2 شويفات القبة   3 ديك المحدي 10 قيد التحقق 1 عين يعقوب 

 3 راس بعلبك السهل  4 حاالت  6 خلدة    3 عين عار 117 زحلة  1 شيخ عيَاش

 1 فاكهة 4 نهر ابراهيم 16 شويفات االمراء    4 مزرعة يشوع 6   زحلة الميدان 1 عبودية

 2 جديدة الفاكهة 3 منصف ال 4 دير قوبل   4 بكفيا  2 حوش الزراعنة  3 ببنين 

 4 عين   2 بربارة   24   عرمون   1 بيت شباب  4 زحلة الراسية  4 نهر البارد

 2 حارة علبك عين ب 1 إهمج 15 بشامون   1 العطشانة  1 زحلة البربارة   1 عبدة

 2 بعلبك حارة القبلية   1 عنَايا  2 بليبل    1 ة الفريك 2 كرك نوح  1 حويش

 3 نبي عثمان ال 1 عبيدات  1 حومال   1 برمانا  1 مار أنطونيوس  1 قرنة 

 4 راس بعلبك  1 كفون 1 بدادون    2 جورة البلوط  6 حوش االمراء 1 سنديانة زيدان

 4 عرسال  2 حبوب  2 بسوس    3 بعبدات  6 زحلة أراضي  1 بيرة  

 2 لبوة ال 1 فغال  11 عاليه    1 المنتفردي  2 نبي ايال ال 1 مشتى حمود

 2 قاع بعلبك 1 ترتج  1 ضهر الوحش   1 المتين 1 حزرتا  1 شدرا

 1 نبحا القدام 2 قيد التحقق 1 الكحالة   1 بولونيا  1 أبلح 1 دوسا

 2 شعت  15 زغرتا  4 القماطية  2 مرجبا  1 قاع الريم 1 ريحانية 

 1 يونين  3 زغرتا  1 بمكين    1 عين السنديانة 8 كسارا  1 غزيله

 7 دير االحمر 1 كفر دالقوس 1   عين الجديدة   1 عينطورة   2 وادي العرايش  4 أكروم 

 1 بصيلة التحتا  1 أرده  2 عيتات   2 العفص  2 شتورا  2 قليعات  

 4 يمونة ال 1 ت عوكر يب 1 كيفون   1 ضهور الشوير  1 جالال 1 وادي خالد

 2   بدنايل  4 مجدليّا  3  بيصور   1 بسكنتا  1 مكسة 14 قيد التحقق

 1 قصرنبا  1 إيعال  1 عيناب   5 قيد التحقق 6 تعلبايا  5 بشري 

 5 تمنين الفوقا  1 كفر زينا  1 دفون    30 البقاع الغربي  2 جديتا 1 بشري مار سابا 

 1 بيت شاما  1 بسبعل  2 عين كسور    8 مشغرة  4 سعدنايل  2 ديمانال

 2 حوش الرافقة 1 عرجس 2 كفر متى   1 قنفار خربة  6 قب الياس  2 حصرون 

 2 تمنين التحتا  1 سرعل  2  شانيه  1 عميق   1 مريجات ال 27 المنية الضنية  

 4 شمسطار  72 صيدا  2 مجدل بعنا   5 ميدون 15 بر الياس  2 دير عمار 

 5 طاريا  19 القديمةصيدا  1 صوفر   1 بعلول   3 عنجر  8 ة منيال

 4 سرعين التحتا  2 هاللية ال 1 شارون   1 يعقوب   السلطان 10 مجدل عنجر 3 بحنين 

 3 سرعين الفوقا 3 حارة صيدا  1 بمهريه  1 مناره )حماّرة(   6 رياق  3 سير الضنية 

 1 طليا  8 عين الحلوة 1 إغميد    2 صويري ال 2 علي النهري  2 بيت الفقس 

 1 حزين 4 مجدليون 1 قيد التحقق 2 سحمر 1 دير الغزال  1 بعزقون

 1 سفري  2 عبرا  47 صور  6 مرج ال 1 قوسايا  1 شالن كفر

 1 نبي شيت ال 3 قرية  3 صور  2 قيد التحقق 1 رعيت  2 حبو كفر

 2 حور تعال 1 بقسطا  6 برج الشمالي  40 النبطية  2 تربل  1 بخعون

 6 بريتال  2 غازية  1 باتوليه  3 نبطية التحتا  3 كفر زبد  4 قيد التحقق

 6 بوداي 2 مغدوشة 1 باريش  1 ن ديزب 1 فاعور 7 الهرمل 

 1 عالق التل 2 درب السيم 3 سلعا  1 كفر رمان  6 قيد التحقق 4 هرمل ال

 18 قيد التحقق 3 قناريت  2 قانا  2 شوكين 6 مرجعيون 1 مرجحين

 13 البترون  1 زرارية ال 2 معركة 2 حبوش  1 مرجعيون  2 كنيسة 

 3 بترون ال 2 عدلون  1 دردغايا  1 جرجوع 1 خيام  3 راشيا 

 5 شَكا 1 نصارية أ 1 صديقين  1 حومين الفوقا 1 عديسة  ال 1 راشيّا الوادي  

 2 عبرين 4 بابلية ال 1 بازورية ال 1 رومين  1 قبريخا  1 خربة روحا 

 2 راس نحاش  1 صرفند ال 2 حناوي  1 زفتا  1 كفر كال 1 قيد التحقق

 1 قيد التحقق 2 مروانية ال 1 طورا  1 دير الزهراني  1 صوانة  16 بنت جبيل 

 151 قضاء قيد التحقق  1 كفر حتَا   1 شحور  3 حاروف   5 ا حاصبي 4 بنت جبيل 

   1 كوثرية السياد  1 صريفا  1 ر دوي 1 عين جرفا 3 رميش 

   1 بيسارية 3 باسية الع 1 جبشيت  2 فرديس  1 عيتا الشعب 

   7 قيد التحقق 1 شيحين 3 ميفدون 1 ميمس 2 قلويه

     1 ظهيرة   1 عبَا 1 قيد التحقق 1 ياطر 

     1 جويا  4 إنصار  6 جزين 4 بيت ليف 

     15 قيد التحقق 1 زوطر الشرقية  4 جزين 1 قيد التحقق

       4 كفر صير  1 حونة كفر  

       1 نبطية الفوقا  1 صفاريه   

       1 قصيبة     

       1 مزرعة الخريبة     

       5 قيد التحقق    

 

 



 

 المنصة االلكترونية لقياس مستوى خطر انتشار فيروس كورونا المستجد حسب األقضية 
 

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

 

مستوى خطر انتشار فيروس كورنا حسب األقضية بناء على عدد الحاالت المسّجلة يومياً التفاعلية معرفة تتيح هذه المنصة 
 مزيد من المعلومات بشكل يومي، يمكن الدخول على الرابط التالي:  وعدد السكان في كل قضاء. لل

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 

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

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
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 حاالت المصابة بفيروس كورونا  للعزل النسبة إشغال مراكز 

 
 

حول المعلومات  من  ونسب  للمزيد  العزل  مراكز  التالي:  توّزع  الرابط  على  الدخول  إشغالها،  ly/DRMhttp://bit.-ة 

IsolationCentersProfiles . 
 

ج األمم هذه المراكز بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظين والبلديات، برنام تجهيز: تم مالحظة
نقابة الممرضات والممرضين في لب صاصيين في العمل نان، نقابة االخت المتحدة اإلنمائي، منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونسيف، وزارة الصحة العامة، 

 االجتماعي. 
 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
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 (الثانيتشرين  11 –تشرين األول  29نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات اليومي )
 

 
 
 

 توزع حاالت الشفاء حسب القضاء  
 

 

  
 
 

 توّزع حاالت الوفاة حسب األقضية
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   العمريةتوزع حاالت الوفاة حسب الفئة 

 

 
 

 

 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 

 وجود امراض مزمنة 
 العمر
 )سنة(

 الجنس 
 السكن 

 )القضاء(
 # المستشفى 

 1 ود داطباء بال ح  زحلة أنثى  73 نعم

 2 بعلبك الحكومي بعلبك  ذكر 80 كال

 3 بعلبك الحكومي بعلبك  ذكر 68 كال

 4 بري الحكومي  النبطية  انثى  62 نعم

 5 بعبدا الحكومي المتن  ذكر 61 نعم

 6 بعبدا الحكومي صور ذكر 51 نعم

 7 بعبدا الحكومي المتن  ذكر 83 نعم

 8 المنزل  البقاع الغربي  أنثى  80 نعم

 9 رياق  بعلبك  ذكر 80 كال

 10 رياق  بعلبك  ذكر 68 نعم

 11 رياق  مرجعيون أنثى  68 نعم

 12 سان جورج / الحدث  بيروت  أنثى  72 نعم

 13 سان جورج / الحدث  بعبدا  ذكر 71 نعم

 14 سيدة ماريتيم  جبيل  ذكر 81 نعم

 

 
 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية
  

 
 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 ات الصادرة عن وزارة الصحة العامة المعلوم  :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 



 

 االلتزامتوّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة 
 

  
 

 الفئة العمريةتوّزع الحاالت حسب  الجنس الت حسبتوّزع الحا
 

  

 

 
 

 
 11/2020/ 11اإلجراءات قيد التنفيذ       

 وزارة الصحة العامة
 .  ينبفحص المخالطين وتسريح المعزولين والمحجور  علقةالمت   6/11/2020تاريخ  ب   159  الصحة العامة المذكرة رقم صدر عن وزارة   -

للمستشفيات الخاصة الستحداث أقسام الستقبال   محددة  مبالغتتواصل وزارة الصحة العامة مع مصرف لبنان بغية تحرير   -
ان سوف تزور كافة المستشفيات في بيروت وجبل لبنمن قبل الوزارة  ومعالجة مرضى كورونا، علماً بأن لجنة متخصصة  

 يؤثر على فتح أقسام لمرضى كورونا. الذي قد فيها اللوجستي  الوضعلالطالع على 

العامة    أفادت - الصحة  فحوصاستعن  وزارة  المطار   PCR اتكمال  في  وأجريت  بيروت  الى  وصلت   بتاريخ لرحالت 

األولى من فحوص  8/11/2020 الدفعة  الى  بتاريخ    اتإضافة  لرحالت  تم9/11/2020أجريت  واحد تسجيل    ، حيث 
 توزعت على الرحالت التالية:   ( حالة إيجابية31) وثالثين

 الحاالت عدد  رقم الرحلة الشركة رحلة قادمة من  التاريخ 

 4 711 المصرية  القاهرة 8/11/2020

 MEA 323 3 بغداد

 AJ 7836 2 أضنا
 MEA 333 2 البصرة

 MEA 327 1 النجف

 MEA 268 6 إسطنبول 

 7 826 ةركيالت إسطنبول 

 PEGASUS 863 1 إسطنبول 

 2 406 األثيوبية أديس أبابا 9/11/2020

 2 139 العراقية  النجف

 MEA 266 1 إسطنبول 

 31  المجموع
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   اللبناني األحمرالصليب    

الحاالت  عدد  
التي تم نقلها إلى  

 المستشفيات

7,986 
حالة   71)

 جديدة(

عدد مراكز اإلسعاف  
 التي تستجيب

48 

عدد فحوصات  
PCR   التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات

54,600 
فحصاً    38)

 جديداً(
 

ن  تفيدين معدد المس
حمالت متابعة  
 إجراءات الوقاية

239,571 
مستفيداً   625)

 جديداً(

المستفيدين  عدد  
من حلقات  

 التوعية

103,514 
مستفيداً   498)

 جديداً(

عدد المتدربين على  
إعداد خطط استجابة  

 محلية 
8,855 

عدد المسعفين  
 المدّربين

1498 
عدد المتطوعين  

المدربين على نقل  
 PCRفحوصات  

166 

د المتدربين  دع
على إدارة  

مراكز الحجر  
 الصحي

8,761 
مستفيدين   9)

 جدد(
 

متطوعي الصليب  عدد 
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

814 
  مرافق 8)

 (جديدة
 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم  

 توزيعها 
1,255,255 

عدد المعدات التي  
 تم توزيعها

261,826 
 

عدد المستفيدين من  
 المنصات االلكترونية 

4,675 
  انمستفيد)

 (جديدان

 
 األجهزة األمنية والعسكرية

 المهام الجهة
 الجيش 

 
 

 . CIMICكري اللبنانية عبر مكتب التعاون المدني العستوزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق  -
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 19 محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة   8/3/2020

 23546 بيروت  320 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )األراكيل والتباعد االجتماعي(

 25163 جبل لبنان 338 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 677 المجموع 
 9819 البقاع

 8228 الشمال 

 9053 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

   75805 المجموع 50 66 53 182 326

  العامةالمديرية  
 لألمن العام 

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

  العامةالمديرية  
 ألمن الدولة 

 
 
 
 
 
 
 

 اإلفادة عن اإلصابات الجديدة في األقضية.   -
 حالة.    59اإليجابية    اإلجمالي للحاالت عدد  الليصبح  في المديرية العامة ألمن الدولة    جديدة  ات إصاب  عناإلفادة   -
تنفيذ دوريات في منطقة بعلبك الهرمل بالتنسيق مع البلديات للتأكد من تقيد المحالت التجارية بقرارات التعبئة   -

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

 المنصرمة: 
 جبل لبنان بعلبك الهرمل النبطية  البقاع كارع الشمال  الجنوب بيروت 

55 % 49 % 51 % 37 % 80 % 86 % 30 % 34 %  
 والنقل العامة األشغالوزارة 

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

 37 عدد الرحالت  41  عدد الرحالت 

  3438 نالمغادريعدد  3200 عدد الوافدين 
 ساعة المنصرمة(  24المرافئ )خالل الـ  

 السفن المغادرة السفن القادمة  المرفأ

 الحمولة الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  العدد 

 مستوعبات  جدة 1    بيروت

 شاحنات - 1    طرابلس 

 مواد بناء قبرص 1    شكا

  3  المجموع 
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 قرارات / إجراءات عامة 

إلى مرسوم تمديد التعبئة العامة لغاية   - ة المكلفة متابعة التدابير واإلجراءات  توصية اللجنة الوزاري ، وبناء على  31/12/2020استناداً 
الوقائية لفيروس كورونا، وبعد استعراض واقع انتشار الفيروس وضرورة رفع جهوزية القطاع الصحي، واستناداً إلى اإلنهاء الصادر  

بتاريخ   للدفاع  األعلى  المجلس  والسيد رئيس  10/11/2020عن  الجمهورية  السيد رئيس  وافق  الوزراء ،  اء موافقة  إعط  على   مجلس 
( من  5:00لغاية الساعة )  14/11/2020( من صباح يوم السبت الموافق فيه  5:00قرار اإلغالق الكامل اعتباراً من الساعة )لاستثنائية  

فيه   الموافق  اإلثنين  يوم  )  30/11/2020صباح  رقم  الوزراء  مجلس  قرار  في  تحديدها  تم  التي  االستثناءات  مراعاة  تاريخ 1مع   )
 لمواجهة انتشار الفيروس التي تتلخص بالتالي:   متعلق بالتعبئة العامةال 15/3/2020

إقفال اإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات   •
 .  على اختالفها

امة والبلديات واتحاداتها وفقاً آللية  العامة والمؤسسات الع  الوزارات واإلدارات  ات العمل فييستثنى من ذلك ما تقتضيه ضرور •
المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع والمديرية العامة لقوى األمن الداخلي والمديرية  ،  تصدر بموجب قرار عن السلطة المختصة

وأفراد الشرطة البلدية  صليب األحمر اللبناني  العامة لألمن العام والمديرية العامة ألمن الدولة والمديرية العامة للدفاع المدني وال 
وزارة الصحة العامة والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ومراكز الرعاية االجتماعية وكل ما يرتبط  ،  والحراس وأفواج اإلطفاء

عاضد وشركات التأمين المديرية العامة للضمان االجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق الت ،  بالقطاع الصحي
وزارة االتصاالت وهيئة أوجيرو وكل ما يرتبط بقطاع  ،  مؤسسة كهرباء لبنان،  مطار رفيق الحريري الدولي،  المراقبين الصحيينو

ئية  المديرية العامة للموارد الما،  المديرية العامة للنفط وكل ما يرتبط بقطاع النفط والمحروقات والغاز،  االتصاالت الثابتة والخلوية
مصرف لبنان والمؤسسات المالية بالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان، وشركات تحويل  ، لصالح المرتبطة بهاومؤسسات المياه وا

وزارات الصناعة والزراعة واالقتصاد والتجارة وكل ما يرتبط  ،  وتوزيع ونقل األموال ومؤسسات الصيرفة وذلك بالحد األدنى
،  القضاة والمحامون،  مع ونقل وتوزيع المحاصيل والمنتجات الزراعية لزراعية والحيوانية وجاستيراد وتصدير المنتجات اوبجمع  

أعضاء السلك الدبلوماسي، المنظمات غير الحكومية التي تعمل فقط في مجالي األمن الغذائي والصحة على أن تستحصل على  
 ترخيص من وزارة الداخلية والبلديات. 

والمؤسس • الشركات  في  العمل  التعليق  والمحالت  الخاصة  مراعاة  ات  مع  الحرة  المهن  أصحاب  ومكاتب  اختالفها  تجارية على 
 الضرورة القصوى المرتبطة بأوضاع العمل. 

يستثنى من ذلك المطاحن واألفران وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية األساسية والمنتجات الزراعية والمواد   •
في المطاعم والباتيسري والمصانع بمعدل ثلث اليد العاملة، المؤسسات العاملة في قطاع النقل البري  الالزمة لها وخدمات التوصيل  

وعاملي الفنادق والشقق المفروشة وشركات نقل وكنس النفايات والعاملين في القطاع اإلعالمي وذلك  والبحري والجوي، إدارة  
 بالحد األدنى.  

 لمرتبطة بالترميم والتدعيم في المنطقة المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت.  يستثنى من قرار اإلغالق كافة االعمال ا •

الطلب من كافة الوزارات المعنية كل بحسب اختصاصها وبالتنسيق فيما بينها كما ومن األجهزة األمنية كافة العمل على اتخاذ   •
لتوجيهات الالزمة للتشدد في احترام تدابير السالمة  ا القرار موضع التنفيذ الفوري وإعطاء اجميع التدابير التي من شانها وضع هذ

 والوقاية من انتشار الفيروس.  

 الطلب من وزارة اإلعالم اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتكثيف حمالت التوعية.   •
 

 التوصية التالية:   10/11/2020كورونا خالل اجتماعها بتاريخ   صدر عن اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس -

ساعة الئحة بالمديريات، الدوائر، المؤسسات    24على كل الوزارات كل فيما خصه إيداع وزارة الداخلية والبلديات خالل مدة   •
والملحة حصراً، خالل فترة اإلغالق  واألجهزة التابعة لها... والتي يقتضي استمرارها بالعمل لتقديم الخدمات األساسية الضرورية  

% وما دون من حضور الموظفين  25ة تضمن فعاليته ونجاعته في مواجهة الواقع الوبائي الطارئ على ان تتقيّد بنسبة  بصور
 وذلك بهدف تضمين هذه الالئحة قرار وزير الداخلية والبلديات الذي سيصدر بشأن اإلغالق.  

 
ا  - والتعليم  التربية  وزارة  عن  اصدر  المؤسسات  تتابع  التالي:  البيان  التعلم  لعالي  دون  من  بعد  عن  التعلّم  والخاصة،  الرسمية  لتعليمية، 

النصوص المتعلّقة باإلقفال، قرارات تنّظم العمل والتعلّم  الحضوري لباقي أيام هذا األسبوع، على أن تصدر الوزارة الحقاً، استناداً إلى  
 عن بعد خالل هذه الفترة.  

 

 مخالفات قرارات التعبئة العامة

 ومظاهرات. تجمعات مطلبية  -
اظ  عدم االلتزام بالتدابير واإلجراءات الوقائية المطلوبة في عدد من المحالت واألسواق )وضع الكمامة أو قناع الوجه، تعقيم اليدين، الحف -

 على المسافة اآلمنة(. 
 المطاعم ومراكز ألعاب التسلية. % من اإلشغال في عدد من 50عدم االلتزام بنسبة الـ  -
 جتماعية. تجمعات في مناسبات ا  -
 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 
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 المختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة  

 ساعة المنصرمة  24لـ حول المعلومات المطلوب تسجيلها للحاالت المصابة خالل ا
   

   

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

  

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

 ستشفيات المختبرات / الم
تحديد   دون عدد الحاالت اإليجابية

 مكان السكن 

 40 الفياضية  - INOVIEمختبرات 

 32 األشرفية  -فى سان جورج مستش

 21 ق مركز المشر

 18 حريك حارة  –مختبرات الهادي 

 8 رزق  فىمستش

 8 طباءمركز األ 

 7 القلب األقدس  فىمستش

 7 مختبرات جبارة غّرة

 6 ديةالور فىمستش

 4 رفيق الحريري الجامعي  فىمستش

 4 النبطية الحكومي  فىمستش

 4 حرب راغب  فىمستش

 2 جبل لبنان فىمستش

 2 جبيل -السيدة  فىمستش

 1 بهمن  فىمستش

 1 سول األعظمالر فىمستش

 1 الجامعة األميركية  فىمستش
 

 ساعة المنصرمة(  24المختبرات التي لم تحدد رقم الهاتف )خالل الـ 
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 المختبرات / المستشفيات 
دون تحديد  عدد الحاالت اإليجابية 

 القضاء

 40 الفياضية  - INOVIEمختبرات 

 32 األشرفية  -فى سان جورج مستش

 18 حريك حارة  –مختبرات الهادي 

 8 رزق  فىمستش

 8 مركز األطباء

 7 القلب األقدس  فىمستش

 7 غّرةجبارة مختبرات 

 6 الوردية فىمستش

 4 ي فيق الحريري الجامعر فىمستش

 2 جبيل -السيدة  فىمستش

 1 بهمن  فىمستش

 1 الرسول األعظم فىمستش

 1 جبل لبنان فىمستش

 1 ركية  الجامعة األمي فىمستش

 1 راغب حرب  فىمستش

 المختبرات / المستشفيات 
رقم عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 

 الهاتف 

 10 حريك حارة  –مختبرات الهادي 

 1 مالمظلو فىمستش

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 PCR ت الـلمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصاالمحّدثة لالئحة ال

 

 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 

  الحكومي )البوار( توح كسروان مستشفى ف كسروان

  بّري الحكومي الجامعي نبيه  مستشفى  النبطية 

  الحكومي تبنينمستشفى  تبنين 

  مستشفى بنت جبيل الحكومي  بنت جبيل 

  مستشفى بعلبك الحكومي  بعلبك 

  الحكومي الرئيس الياس الهراوي مستشفى  زحلة

 

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

 AUBMC األميركية مستشفى 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 يروت ب

 General Makassed Hospital  مستشفى المقاصد بيروت 

 LAU Medical Center - Rizk Hospital مستشفى رزق الجامعي  بيروت 

 CHU - Geitawi Libanais Hospital  الجامعي الجعيتاوي مستشفى اللبناني  بيروت 

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire   الورديةستشفى م 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) الحديثة المختبرات  الغبيري 

 Sahel General Hospital (SGH) مستشفى الساحل   الغبيري 

  Al Zahraa Hospital زهراء الجامعي مستشفى ال الغبيري 

  مركز النقاء الطبي  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  مختبر ترانسميديكال فور اليف 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)   االستشفائيل مركز الشما 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) الكريم   مختبر صيدا 

 Hospital Harb Ragheb Sheikh  مستشفى الشيخ راغب حرب النبطيّة 

 SDC (Center Diagnostic Sabbah) اح مختبر 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 بك بعل

  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 روت بي

 

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

Center (MDTC)  

 ALS CIC SAL Med-Lab الجفينور – حمراء ل 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 وريّة المنص

 LAB Life  مختبر اليف الب بعلبك 

 Rayyak Hospital  مستشفى رياق رياق 
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