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 حسب األقضية  النشطةتوّزع الحاالت 
 

  

 
 7413 

 تم تسجيلها   ةحال

 2020/ 2/ 21ذ  من
   

 

 

1137 
 وافدين 

6276 
 مقيمين

   

89 
 حالة وفاة 

 292 
 جديدة   حاالت

   

2407 
 شفاء   لةحا 

 6 
 ينوافد

286 
 مقيمين 

   

  
  

321 
سجيلها في القطاع  حالة تم ت

 الصحي 

 378,212 
كورونا منذ   فحص

21/2/2020 
   

4 
حاالت تم تسجيلها في القطاع  

ساعة    24الصحي خالل الـ 
 المنصرمة 

 5408 
فحوصات كورونا للمقيمين في  

ساعة   24المختبرات خالل الـ 
 المنصرمة 

   

 

 1318 
فحص كورونا للوافدين في  

  ساعة 42المطار خالل الـ 
 مة المنصر

   

 

 

4917 
 ( Active Cases)حالة نشطة 

4736 
 في العزل المنزلي   حالة

 181 
 استشفاء   ةحال

   

4 
متوسطة خالل  جديدة حاالت 

 ساعة المنصرمة   24الـ 

 137 
مجموع الحاالت  

 المتوسطة 
   

9 
  جديدة في العناية الفائقةحاالت 

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ  

 44 
مجموع الحاالت في  

 ناية الفائقة الع
   

  عالميا   لبنان 

 عدد اإلصابات اإلجمالي  20,644,079 7413
   

 عدد الوفَيات  748,558 89
   

 نسبة الوفَيات  % 3,62 % 1.2
   

 عدد حاالت الشفاء  13,546,869 2407

 pm 8:00مالحظة: آخر تحديث للمعلومات 

 لومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة المع  :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 

 حالة قيد التحقق  1304 :مالحظة منحنى الحاالت النشطة
 

 20:30مالحظة: آخر تحديث للمعلومات 
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 األقضية والبلداتالتوّزع اليومي لإلصابات حسب  
 

 عدد الحاالت  قضاء عاليه   عدد الحاالت  بيروت

 6 عرمون   2 عين المريسة 

 4 بشامون  1 س بيروت ار

 3 بحمدون الضيعة   2 المنارة 

 1 شويفات األمراء   1 الروشة 

 3 شويفات العمروسية   8 الحمرا

 5 حي السلم   2 عين التينة 

 2 خلدة   1 المصيطبة 

 1 صوفر   2 مار الياس 

 عدد الحاالت  قضاء كسروان   2 المزرعة

 1 جعيتا   1 برج أبي حيدر

 الحاالت عدد  رابلس  ء طقضا  2 البسطة الفوقا 

 1 الميناء   16 طريق الجديدة 

 9 التبانة   4 راس النبع 

 1 هرية االز  1 األشرفية 

 10 قيد التحقق   6 قيد التحقق 

 عدد الحاالت  قضاء زغرتا   عدد الحاالت  قضاء بعبدا 

 3 مزيارة  2 عين الرمانة 

 3 قيد التحقق   1 بعبدا 

 الت عدد الحا  قضاء البترون   2 بئر حسن 

 1 توال   8 البراجنة برج 

 عدد الحاالت  قضاء المنية الضنية  2 بسابا 

 1 بقاع صفرين   2 الشياح 

 2 دير عمار  1 فرن الشباك 

 3 المنية   1 الغبيري 

 عدد الحاالت  محافظة عكار   1 الحدث 

 1 ببنين   3 حارة حريك 

 1 وادي خالد   2 الحازمية 

 1 قيد التحقق   2 الجناح 

 عدد الحاالت  زحلة قضاء   1 المريجة 

 1 مجدل عنجر   1 قيد التحقق 

 عدد الحاالت  قضاء البقاع الغربي   عدد الحاالت  قضاء المتن

 1 المرج   1 عين سعادة 

 1 الصويري   2 برج حمود

 1 سحمر  1 برمانا 

 عدد الحاالت  قضاء صيدا   1 جديدة المتن 

 7 عين الحلوة   1 المنصورية 

 1 درب سليم   1 السبتية 

 1 الغازية   1 سد البوشرية 

 1 الخرايب   4 الزلقا 

 1 مزرعة كفردابة  عدد الحاالت  قضاء الشوف 

 1 الصرفند   1 بعاصير 

 عدد الحاالت  قضاء صور   7 برجا

 1 طير حرفا   1 دير القمر

 1 قيد التحقق   1 الجية 

 عدد الحاالت  قضاء النبطية   5 كترمايا

 2 جباع   3 مزبود

 4 د التحقق يق  1 الناعمة 

 عدد الحاالت  قضاء بنت جبيل  2 الرميلة 

 1 قيد التحقق   3 السمقانية 

 عدد الحاالت  قضاء الهرمل   1 سبلين 

 2 القصر    2 قيد التحقق 

 
 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 منحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصابات ال
   

  

 

 

 

 حسب األقضية ت الشفاءتوّزع حاال حسب األقضية   النشطةتوّزع الحاالت اإلجمالية والحاالت 

 

   
 

 
 توّزع الوفيات حسب األقضية 

        

 
 
 

 

 
 توّزع الوفيات حسب الفئة العمرية

 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 النشطة حسب األقضية توزع الحاالت
 ة حيب ال 
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 التسلل الزمني للقرارات بحسب العدد اإلجمالي للحاالت 
 

 
  
 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية 
  

  
  

 تزامتوّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االل
 

 
 

 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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 طريقة التعّرض للعدوى بالفيروس       توّزع الحاالت حسب الوضع الصّحي 
 

 

 

 

  
 

 

 توّزع الحاالت حسب الفئة العمرية الجنستوّزع الحاالت حسب 
       

 

 
 

  

  
 

 2020/ 12/8 – اإلجراءات قيد التنفيذ

 وزارة الصحة العامة
للوافدين على الحدود   PCR الـرة على إجراء فحوصات آللية التنفيذية من أجل مساعدة الوزا تبحث الوزارة مع الجامعة اللبنانية ا -

البّرية بهدف زيادة عدد الفحوصات وإفساح المجال أمام فرق الترّصد الوبائي التابعة لوزارة الصحة العامة لتكثيف الفحوصات  
 في مختلف المناطق اللبنانية.  العشوائية بين المقيمين 

في مختلف المناطق اللبنانية بالتعاون مع البلديات للمخالطين والحاالت المشتبه بها لترّصد    PCR الـ ة عدد فحوصات  الوزارتكثّف   -
 وتحديد الواقع الوبائي واتخاذ القرارات المناسبة للحد من انتشار الفيروس.  

 حجر المنزلي.ي المستشفيات وفي ال لوافدين بشكل يومي فلكافة الحاالت النشطة ولاألوضاع الصحية تتابع الوزارة  -
بفيروس كورونا   - للمصابين  المطلوبة  الرعاية الصحية  لتقديم  الحكومية  المستشفيات  الطبية في  المستلزمات  تأمين  الوزارة  تتابع 

 والمصابين من جراء انفجار مرفأ بيروت.  
 

 الصليب األحمر اللبناني  

عدد الحاالت  
التي تم نقلها  

إلى  
 المستشفيات 

3528 
حالة   26)

 جديدة( 
 

عدد مراكز 
اإلسعاف التي  

 تستجيب 

عدد مراكز  47
اإلسعاف اإلضافية  
 الجاهزة لالستجابة  

فحوصات  عدد  0
PCR   التي تم نقلها

 إلى المختبرات 

40477 

(106 
  فحوصات

 ( جديدة

عدد 
المستفيدين من 
حلقات التوعية  

 حول
COVID- 

66677 

مستفيداً   23)
 جديداً( 
 

  عدد المتدربين
داد  إع على

خطط استجابة  
 محلية 

8497 

متدربين   8)
 جدد(
 

عدد المسعفين  
   المدّربين

عدد المتطوعين   1444
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 

166   
 

  عدد المتدربين
على إدارة  

مراكز الحجر 
 الصحي 

8308 

  متدربين 8)
 (جدد

 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  
المدربين على  

 التوعية 

550   
 

عدد المتطوعين  
ين  لجامعيين المدربا

 توعية العلى 

عدد المتطوعين   217
الجامعيين المدربين  

على اجراءات  
 الوقاية في الشركات  

967 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 عن وزارة الصحة العامة  المعلومات الصادرة  :المرجع
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  المرافقعدد 
 التي تّم تعقيمها 

408 

فق  امر 8)
 ة( جديد
 

الملصقات  عدد 
  والمنشورات 

 التي تم توزيعها 

1207656 
 

عدد المعدات التي  
 تم توزيعها 

71073 

(1209  
مجموعة 

 ( جديدة
 

عدد المستفيدين من  
 ة المنصات االلكتروني 

4078 

  مستفيدا 12)
 ( جديدا

  

 

   األمنية العسكرية واألجهزة 
 م المها الجهة  

 .مختلف المناطق اللبنانيةفي تسيير دوريات راجلة ومدولبة  - الجيش 
 . إقامة حواجز ظرفية في مختلف المناطق -
 . CIMICية عبر مكتب التعاون المدني العسكري توزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق اللبنان -

 

العامة   المديرية 
 لقوى األمن الداخلي 

 مؤازرة بلدية القلمون في قضاء طرابلس في عزل البلدة.   -
 مؤازرة بلدية الحالنية في قضاء بعلبك في عزل المناطق التي ينتشر فيها الفيروس.  -

 

العامة   المديرية 
 العاملألمن 

 لمناطق اللبنانية والتبليغ عنها.  األجانب في مختلف ا إحصاء مراكز تجّمعات -
 على المرافئ والمعابر الحدودية.  في المطار وتطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة  -
في مختلف    تقّصي ومتابعة الحاالت المشتبه بها واإليجابية والحاالت في الحجر المنزلي للمقيمين والوافدين -

 المناطق اللبنانية وفي المخيمات.  
 التبليغ عن نتائج فحوصات المخالطين في مختلف المناطق واإلجراءات المتخذة من قبل البلديات.  -

 

العامة   المديرية 
 الدولة ألمن 

 تقّصي ومتابعة الحاالت المشتبه بها واإليجابية والحاالت في الحجر المنزلي للمقيمين والوافدين.  -
ل الدوائر اإلدارية التي تسجل فيها حاالت إيجابية إلى حين صدور نتائج الفحوصات التي تقوم  التبليغ عن إقفا -

 بها وزارة الصحة العامة.  
 تسجيلها في مخيم نهرا البارد ومتابعتها. تم التبليغ عن الحاالت التي  -

  
 

      وزارة األشغال العامة والنقل

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

 46 عدد الرحالت  43 عدد الرحالت 

  3591 عدد المغادرين  1958 عدد الوافدين 

 ساعة المنصرمة(  24)خالل الـ  لمرافئ ا
 مغادرة  دخول  المرفأ 

 على متنها  الوجهة  العدد  على متنها  قادمة من  العدد 

 مستوعبات  اإلسكندرية  1 عبات مستو أوكرانيا  1 طرابلس مرفأ 

 مازوت مرفأ الزهراني  1   

 2 1 المجموع 

 

 قرارات عامة
  12/8/2020صدر عن اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في اجتماعها بتاريخ   -

 التوصيات التالية: 

 وذلك لتجنب تعّرضها للتلف.  الموجودة في مرفأ بيروت المستلزمات الطبية إخراج  •

التعميم على المستشفيات الخاصة وجوب استقبال جميع الحاالت المصابة بفيروس كورونا ضمن أقسامها المخصصة   •
 ية تحت طائلة المساءلة.  الهذه الغ

 ة ثانية.  مية كأفضلية أولى والمستشفيات الخاصة كأفضلي اعتماد نقل الحاالت المصابة بالفيروس إلى المستشفيات الحكو •

ق،  ق وعزل المناطسالسل العدوى الناشطة في بعض المناطق وذلك عبر إغالر  انتشاوالعمل على الحد من توسع   •

حاالت خارج العائلة الواحدة    10أكثر من    ب عزلها هي التي يظهر فيهاج حياء والشوارع المعنية )المناطق الوااأل

 أيام خلت(.   7الل فترة  خ

بية وااللتزام بآلية  برات الطبية في لبنان وجوب إبالغ وزارة الصحة العامة بالحاالت اإليجانقابة المخت   علىالتعميم   •
 تتبع الحاالت.  

ساعة لتدابير وإجراءات الوقاية من الفيروس    72في كافة الوزارات وضع خطة ضمن مهلة    العاّمينتكليف المدراء   •
 قيّد بها ومتابعة تنفيذها. وتعميمها على الموظفين واإلدارات العامة التابعة لها للت 

 

 .  www.drm.pcm.gov.lbالتوصيات الكاملة على الرابط  مالحظة: يمكن االطالع على 
 

  

http://www.drm.pcm.gov.lb/
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 PCR الئحة بالمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـ

 
 المستشفيات الحكومية 

 
 

 فيات الخاصة المستش

 
 Drive Throughفقط 
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 مخالفات قرارات التعبئة العامة
 . تجمعات مطلبية ومظاهرات  -
   وبالعدد المحدد من الزبائن. عدم التزام المطاعم والمقاهي بالمسافة اآلمنة بين األشخاص  -
بالتدابير واإلجراءات الوقائية المطلوبة في األسواق )وضع الكمامة أو ق - اليدين، الحفاظ على  ناع الوجه، تعقيم  عدم االلتزام 

 المسافة اآلمنة(. 
 . تجمعات في المناسبات االجتماعية دون االلتزام بالتدابير الوقائية  -
 عدم التزام المخالطين لحاالت مؤكدة بإجراءات العزل المنزلي لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية.   -

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

 
 

 


