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 توّزع الحاالت اليومية حسب البلدات 

 64 طرابلس  125 كسروان  81 الشوف  225 المتن  233 بعبدا 162 بيروت 

 9 الزيتون 5 صربا 2 الدامور  11 برج حّمود  16 الشياح 4 عين المريسة 

 2 الحدادين 1 كسليك ال 1 السعديات 6 ة النبع 12 الجناح 1 الجامعة االميركية 

 1 باب الرمل   7 ذوق مكايل 3 ة الناعم 10 سن الفيل  9 االوزاعي  11 راس بيروت 

 4 التل 3 غدير 3 ة حارة الناعم 2 جسر الباشا 4 ر حسنئب 1 المنارة  

 9 القبة  1 بكركي  1 المشرف  9 جديدة المتن  1 المدينة الرياضية  1 قريطم 

 3 الزاهرية  12 ذوق مصبح  8 شحيم  6 البوشرية 13 الغبيري  1 ة الروش

 2 التبانة 4 أدونيس  1 مزبود 6 الدورة   8 عين الرمانة   23 الحمرا  

 1 بساتين طرابلس  5 جونيه حارة صخر  1 داريا  5 الروضة   2 فرن الشباك  11 المصيطبة 

 8 1طرابلس   ءمينا 4 جونيه ساحل علما  1 سبلين  7 سد البوشرية  28 حارة حريك  7 مارالياس 

 6 البداوي 4 كفر ياسين 1 برجين  1 ةالسبتي 14 الليلكي  2 تلة الخياط 

 1 مدينة الجديدة ال 3 طبرجا 15 برجا 16 الدكوانة  31 برج البراجنة  1 الفتوى  دار

 1 مخيم البداوي 3 ة أدما والدفن 1 الدبية 5 أنطلياس  13 المريجة   1 تلة الدروز 

 17 قيد التحقق  2 الصفرا   1 بنواتي  9 جل الديب  8 تحويطة الغدير  1 الصنائع 

 30 الكورة  10 البوار 1 الجية 7 النقاش  1 بعبدا 3 الظريف 

 1 أميون 1 العقيبة   2 جدرا 1 نقاش( الاللويزة ) 1 حارة المجادلة  1 القنطاري 

 2 كفر عقا  2 عجلتون 7 وادي الزينة  11 الزلقا  10 الحازمية   11 المزرعة  

 2 بزيزا 6 بلونة 1 الرميلة   4 بياقوت 26 الحدث 4 الفوقا  ةالبسط

 1 دار بعشتار  4 السهيلة   2 ة الورداني 5 الضبية 1 اللويزة   1 الملعب البلدي 

 4 كوسبا 2 عين الريحانة   4 بسابا   9 المنصورية   4 كفر شيما 16 طريق الجديدة 

 1 رشدبين 4 جعيتا  1 دير القمر  1 الديشونية 1 وادي شحرور   7 راس النبع 

 1 عابا  12 غزير  4 السمقانية  8 الفنار  2 حارة الست  1 الباشورة

 1 زكرون  1 كفر حباب 2 كفر قطره  6 عين سعادة 1 العبادية 1 التحتا ةالبسط

 2 دده 1 جديدة غزير  1 كفر حيم 2 روميه  1 الجمهور )عاريا(  1 الجميزة 

 4 راس مسقا  3 الكفور   1 دميت 2 بقنايا  1 الكنيسة   1 مار مخايل النهر 

 4 ضهر العين  1 حريصا  3 بعقلين  2 مجذوب  1 عين حمادة   1 الرميل 

 2 برسا 2 درعون  1 الغريفة  9 بصاليم  1 صليما  21 األشرفية  

 2 نخلة 2 ة الزعيتر 2 الجديدة  2 المطيلب  1 رويسات صليما 3 العدلية 

 3 قيد التحقق  1 المعيصرة   3 بقعاتا  1 ة الرابي 5 حمانا  1 مار متر 

 14 زغرتا  1 غبالة   1 عين وزين  1 بيت الككو  1 كفر سلوان  1 فرن الحايك 

 3 زغرتا 2 ريفون  1 بتلون 1 قرنة شهوان  16 قيد التحقق  23 قيد التحقق 

 1 أرده  1 القليعات   1 دلغاني 2 ليسار أ 112 زحلة  73 عكار  

 1 مجدليّا  3 عشقوت  4 قيد التحقق  5 الربوة  2 زحلة الميدان   1 حلبا 

 2 كفر حورا  2 رعشين 110 عاليه  4 بيت الشعّار  2 حوش الزراعنة  1 زواريب 

 1 كفر زينا 2 حراجل  8 شويفات العمروسية   3 ديك المحدي  4 زحلة الراسية  1 منيارة

 1 بنشعي 8 قيد التحقق  12 حي السلم    1 عين عار  1 البربارة   1 سويسة عكار 

 2 عرجس  37 جبيل 2 شويفات القبة    7 مزرعة يشوع  3 زحلة المعلقة   1 تكريت 

 2 ة مرياط 5 جبيل 5 خلدة    1 زكريت  4 زحلة كرك نوح   1 كوشا

 1 قيد التحقق  1 مستيتا  14 شويفات االمراء    5 بكفيا 1 معلقة أراضي  1 بيت الحاج 

 27 المنية الضنية   4 بالط   2 دير قوبل    8 بيت شباب 9 حوش االمراء  1 بالنة الحيصا

 5 دير عمار  2 إده   20 عرمون     1 حماليا 1 زحلة أراضي  2 تل معيان 

 2 برج اليهودية  5 عمشيت 9 بشامون   1 عين علق  1 مار الياس  4 ببنين 

 9 ة منيال 4 حاالت 1 حومال    1 العطشانة  2 أبلح 3 نهر البارد 

 1 بحنين  1 فيدار 7 عاليه    1 دير مار جرجس  7 كسارا 2 عبدة

 1 بقرصونة  1 حصرايل  1 الكحالة    4 قرنة الحمرا  1 مكسة  4 برقايل

 3 سفيرة  3 نهر ابراهيم  4 القماطية   1 برمانا )المتن(  4 تعلبايا  1 قرقف 

 1 دير نبوح  1 منصف  1 غابون   1 قنابة برمانا 1 جديتا  4 جديدة القيطع 

 4 بخعون 1 بربارة   1 عيتات   1 بعبدات 3 سعدنايل 1 قرنة  

 1 قيد التحقق  1 إهمج 2 كيفون    2 المروج  7 قب الياس  7 فنيدق

 73 صور  1 مشمش   5 بيصور     2 عينطورة  3 مريجات  ال 1 مجدال

 13 صور  1 حبوب 3 عيناب   2 عيرون 1 بوارج  1 وادي الجاموس 

 1 صور البص   2 صورات   1 شرتون    1 زغرين   10 بر الياس  1 كفر نون 

 2 جل البحر الشمالي  4 قيد التحقق  1 قبرشمون    6 قيد التحقق  1 عنجر   1 عين الرصاص 

 2 صور الرشيدية  56 صيدا  1 بنيه    121 بعلبك 4 مجدل عنجر  1 عين الزيت 

 2 صور معشوق  14 صيدا القديمة  2 عبيه    29 بعلبك 1 ناصرية   1 مشتى حمود 

 14 برج الشمالي  1 صيدا السرايا 2 صوفر    2 دورس  11 رياق 2 شدرا

 1 باتوليه  1 صيدا القناية   1 بتاتر   7 نحله   4 النهري علي  1 دوسا 

 1 سماعية 1 هاللية  ال 2   ةالمشرف  1 مجدلون 2 رعيت  1 قبيات  ال

 3 جويا  3 حارة صيدا  2 عين داره    1 حدث   1 تربل   1 قبيات الضهر ال

 2 ة محرون 2 مية ومية  1 قيد التحقق  3 راس بعلبك السهل  1 ماسا 1 وادي خالد

 5 قانا  2 عين الحلوة  32 الهرمل  2 فاكهة  3 عين كفر زبد 1 أكروم  

 1 ورداني 1 مجدليون 2 هرمل ال 2 جديدة الفاكهة  5 كفر زبد  24 قيد التحقق 

 1 معركة  1 عبرا   5 كواخ ال 2 عين  1 فاعور  22 البقاع الغربي 

 1 معروب  2 بقسطا 1 فيسان 2 نبي عثمان 11 قيد التحقق  1 صغبين

 5 بازورية ال 1 عين الدلب  24 قيد التحقق  2 راس بعلبك الشرقي  1 جزين 1 عميق  

 1 دير كيفا  2 غازية  11 راشيا  2 عرسال 1 ريحان ال 1 جب جنين

 1 أرزون  1 درب السيم  5 راشيّا الوادي   2 لبوةال 40 النبطية  1 الال

 1 طورا  2 زرارية ال 1 كفر قوق  1 زبود 2 نبطية التحتا 5 كامد اللوز 

 1 بدياس 1 مغيرية  ال 1 خربة روحا  1 شعت  2 نبطية الفوقا 1 غزة 

 5 عباسية ال 8 عدلون 1 بيرة   2 دير االحمر  1 مزرعة كفر جوز  1 طان يعقوب  لسال

 1 شبريحا  2 نصاريةأ 3 قيد التحقق  1 بصيلة الفوقا 3 كفر رمان 3 صويري ال

ال  2 لوبية 13 بنت جبيل  1 بدنايل   1 حبوش   4 سحمر   1 برج رح 

 1 زبقين  1 بابليةال 2 رميش  3 قصرنبا 3 كفر تبنيت 3 مرج  ال

 1 قليلة   1 خرطوم  1 عيتا الشعب 2 تمنين الفوقا  1 عربصاليم 1 زاليا

 1 مجدل زون  2 صرفند ال 1 تبنين  4 حوش الرافقة  1 زفتا 5 مرجعيون

 1 ظهيرة   1 بيساريةال 1 صفد البطيخ  3 تمنين التحتا  4 حاروف   1 مرجعيون 

 4 قيد التحقق  1 مروانية ال 1 ديرنطار  1 كفر دبش  2 دوير  1 عديسة  ال

 174 قضاء قيد التحقق  1 مزرعة المصيلح   1 قلويه  3 شمسطار  4 جبشيت 2 طيبة  

   2 قيد التحقق  3 فرون  1 حوش النبي  1 ميفدون  1 تولين

   23 البترون  1 دبل  1 طاريا 2 عدشيت الشقيف  8 حاصبيا 

   5 بترونال 1 بيت ليف  4 سرعين التحتا 1 عب ا 3 حاصبيّا 

   9 كفر عبيدا 1 قيد التحقق  6 سرعين الفوقا 5 إنصار 1 فرديس  

   1 كب ا   1 نبي شيتال 1 قصيبة   3 راشيّا الفخار 

   3 شك ا   1 حور تعال  6 قيد التحقق  1 قيد التحقق 

   1 عبدللي   11 بريتال   2 بشري 

   1 ة بلع   1 مزرعة بيت مشيك    1 بشري

   3 قيد التحقق    1 عالق التل    1 حدشيت

       15 التحقق قيد     



 
 

 المنصة االلكترونية لقياس مستوى خطر انتشار فيروس كورونا المستجد حسب األقضية 
 

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

 

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

alitiesRiskLevelInMunicip-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
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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 حاالت المصابة بفيروس كورونا  للعزل النسبة إشغال مراكز 

 
 

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

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 لبنان، نقابة االخت  صاصيين في العمل المتحدة اإلنمائي، منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونسيف، وزارة الصحة العامة، 

 االجتماعي. 
 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
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 (الثانيتشرين  12 –تشرين األول  30نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات اليومي )
 

 
 
 

 توزع حاالت الشفاء حسب القضاء  
 

 

  
 
 

 توّزع حاالت الوفاة حسب األقضية
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 يوم الماضية 14الـ نسبة الوفيات في األقضية خالل 

 

 
 

   توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية
 

 
 

 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 

 وجود امراض مزمنة 
 العمر
 )سنة(

 الجنس 
 السكن 

 )القضاء(
 # المستشفى 

 1 ركيةيالجامعة األم عاليه  ذكر 80 نعم

 2 ركيةيالجامعة األم بيروت ذكر 88 نعم

 3 بعبدا الحكومي  بيروت ذكر 86 نعم

 4 البوار الحكومي  جبيل انثى 85 نعم

 5 البوار الحكومي  المتن  انثى 71 نعم

 6 الهرمل الحكومي  الهرمل  ذكر 81 كال

 7 البقاع  زحلة  ذكر 75 نعم

 8 بهمن بعبدا ذكر 86 نعم

 9 مار يوسف المتن  انثى 75 نعم

 10 طرابلس الحكومي المنية الضنية  انثى 81 نعم

 11 طرابلس الحكومي المنية الضنية  انثى 82 نعم

 12 طرابلس الحكومي طرابلس  ذكر 86 كال
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 توّزع الحاالت حسب الجنسية
  

 
 

 
 

 االلتزامتوّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة 
 

  
 

 الفئة العمريةتوّزع الحاالت حسب  الجنس توّزع الحاالت حسب
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 11/2020/ 12اإلجراءات قيد التنفيذ       
 وزارة الصحة العامة

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

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

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

 
   

   اللبناني األحمرالصليب    

عدد الحاالت  
التي تم نقلها إلى  

 المستشفيات

8,039 
حالة   53)

 جديدة(

عدد مراكز اإلسعاف  
 التي تستجيب

48 

عدد فحوصات  
PCR   التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات

54,826 
(196  

فحصاً  
 جديداً(
 

عدد المستفيدين من  
حمالت متابعة  
 إجراءات الوقاية

239,571 
 

المستفيدين  عدد  
من حلقات  

 التوعية

104,207 
مستفيداً   693)

 جديداً(

عدد المتدربين على  
إعداد خطط استجابة  

 محلية 
8,858 

عدد المسعفين  
 المدّربين

1498 
عدد المتطوعين  

المدربين على نقل  
 PCRفحوصات  

166 

عدد المتدربين  
على إدارة  

مراكز الحجر  
 الصحي

8,761 
 

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

821 
  مرافق 7)

 (جديدة
 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم  

 توزيعها 
1,255,962 

المعدات التي  عدد  
 تم توزيعها

261,856 
(30  

مجموعة 
 جديدة(

 

عدد المستفيدين من  
 المنصات االلكترونية 

4,678 
  مستفيدين 3)

 (جدد

 
 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 

 11 محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة   8/3/2020

 23860 بيروت  295 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )األراكيل والتباعد االجتماعي(

 25381 جبل لبنان 362 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 668 المجموع 
 9873 البقاع

 8254 الشمال 

 9109 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

   76477 المجموع 56 26 54 218 314

  العامةالمديرية  
 لألمن العام 

 متابعة تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة في المطار وعلى المرافئ والمعابر الحدودية.   -
 التبليغ عن الحاالت المسّجلة في مختلف األقضية والحاالت في الحجر المنزلي.  -
 والبلديات اإلفادة عن التزام البلديات في مختلف األقضية بالقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية  -

  العامةالمديرية  
 ألمن الدولة 

 
 
 
 
 
 
 

 اإلفادة عن اإلصابات الجديدة في األقضية.   -
 حالة.   58اإليجابية   اإلجمالي للحاالتعدد الليصبح في المديرية العامة ألمن الدولة حالة شفاء جديدة  عناإلفادة  -
االلتزا - نسبة  عن  الـ    مالتبليغ  خالل  التالي  النحو  على  جاءت  التي  المحافظات  في  العامة  التعبئة  ساعة    24بقرار 

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

50 % 48 % 50 % 46 % 75 % 75 % 20 % 32 %  

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

 الرحالت المغادرة  القادمة  الرحالت

 39 عدد الرحالت  36  عدد الرحالت 

  3717 عدد المغادرين 2782 عدد الوافدين 
 ساعة المنصرمة(  24المرافئ )خالل الـ  

 السفن المغادرة السفن القادمة  المرفأ

 الحمولة الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  العدد 

 مستوعبات  االسكندرون 1 غاز تركيا 1 بيروت

 فارغة  بور سعيد  1    طرابلس 

  2 1 المجموع 
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 قرارات / إجراءات عامة 
بتطبيق قرار المجلس األعلى للدفاع باإلقفال لمواجهة ارتفاع    المتعلّق  2020/ 12/11بتاريخ    1432القرار رقم    والبلديات  صدر عن وزارة الداخلية -

 . أبرز ما جاء في القرار:  30/11/2020لغاية   14/11/2020إصابات كورونا اعتباراً من 

 . الساعة الخامسة مساًء لغاية الخامسة من صباح اليوم التاليمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات يومياً من  •

لسيارات السياحية )الخصوصية( باستثناء السيارات العمومية والسيارات المستأجرة والدراجات النارية والشاحنات والصهاريج على  تقيد حركة ا •
 أنواعها على الشكل التالي: 

o   .اإلثنين، األربعاء، الجمعة: السيارات التي تحمل أرقام لوحات مفردة 
o ام لوحات مزدوجة. الثالثاء، الخميس، السبت: السيارات التي تحمل أرق 
o   .األحد: يمنع التجول لكافة أنواع السيارات بما فيها سيارات اإليجار والشاحنات والدراجات النارية 

 النقل العام والخاص، مع إلزامية وضع الكمامة، على النحو التالي:  آليات  تحديد العدد المسموح للركاب في  •
o  :أشخاص كحد أقصى مع السائق.    4السيارات العمومية 
o   :أشخاص كحد أقصى مع السائق للضرورات العائلية.  4السيارات الخصوصية 
o  .آليات النقل المشترك: نصف العدد بالحد األقصى 
o  شخص واحد، على أن يتم تأمين نقل الحمالين بآليات منفصلة بحسب الشروط أعاله. شاحنات نقل البضائع: السائق مع 
o   .الدراجات النارية )باستثناء صيدا(: شخص واحد على الدراجة مع منع مسيرات الدراجات النارية 

الق بموجب القرار الصادر عن المجلس  تحديد مواقيت فتح القطاعات االقتصادية والتجارية في كافة المناطق اللبنانية المستثناة من قرار اإلغ •
، الوزارات واإلدارات العامة، قطاعات الصحة والغذاء، مؤسسة كهرباء لبنان، مؤسسات مياه لبنان،  ياألعلى للدفاع: مؤسسات القطاع الصح 

وتعاونية موظفي الدولة  شركة أوجيرو وشركات الخليوي، منشآت النفط الحكومية والخاصة، المصرف المركزي وفروعه، الضمان االجتماعي 
في كافة فروعها، إدارة حصر التبغ والتنباك والموزعين المعتمدين، المصانع، المؤسسات اإلعالمية، مراكز البلديات، مطار رفيق الحريري  

المالية   المؤسسات  الفنادق والشقق المفروشة،  البحرية،  ويل األموال  الخاصة من مصارف وشركات تصريف وتحوالتجارية  الدولي، المرافئ 
السريع السفر    والبريد  تأشيرات  المتحدة، مراكز طلب  األمم  منظمات  نقل األموال،  الغاز وشركات  تعبئة وتوزيع  الوقود وشركات  ومحطات 

 المعتمدة لدى السفارات األجنبية، ورش البناء )األعمال الداخلية حصراً(، المكتبات.  

ضررة من انفجار مرفأ بيروت والواقعة في نطاق بيروت وبرج حمود من أحكام هذا القرار  تستثنى ورش ترميم وإعمار الشقق والمباني المت  •
 ويسمح لهم بالعمل وفق أحكام المادة األولى المحددة في القرار.  

لعامة لمجلس النواب،  المجوز( موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، األمانة ا  -يستثنى من أحكام المادة األولى والثانية من القرار )المفرد   •
ي،  رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والبلديات، العسكريون وموظفو القطاع الصحي، العاملون في السلك الدبلوماس

وجمع النفايات،  اإلعالميون، موظفو المرفأ، موظفو مقدمي الخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسات المياه، عمال المطاحن وشركات كنس 
وماسي  اآلليات العسكرية، آليات الدفاع المدني، شرطة البلديات، الصليب األحمر اللبناني، سيارات اإلسعاف والجهاز الطبي، آليات السلك الدبل

افدون والمغادرون ومن  واألمم المتحدة ووسائل اإلعالم واإلعالميين، الرافعات وآليات نقل وقطر السيارات، آليات ذوي االحتياجات الخاصة، الو
 من وإلى المطار شرط حيازتهم على صورة عن تذكرة السفر.   يقلونهم

 اعتماد البطاقات الوظيفية إلثبات هوية األشخاص المستثنين أثناء انتقالهم من وإلى مراكز عملهم.  •

وتوقف جميع الحفالت العامة والخاصة  الداخلية والخارجية،  تبقى مقفلة الحانات والمقاهي والمراقص الليلية، األندية الرياضية، المالعب، المسابح   •
كبرى،  وكافة األنشطة الرياضية وكافة المناسبات االجتماعية والتجمعات على أنواعها، الكورنيش البحري، الحدائق العامة، المراكز التجارية ال

 لتنسيق مع المراجع الدينية إلقفال دور العبادة وإلغاء المناسبات الدينية.  كازينو لبنان، صاالت الفيديو واأللعاب االلكترونية، األسواق الشعبية، مع ا

 تكليف المحافظين بـ:   •
o اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيق مضمون هذا القرار واإليعاز إلى القائمقامين المتابعة مع البلديات للتشدد في مراقبة ومنع المخالفات. 
o ابعة أوضاع المحجورين بالتنسيق مع رؤساء البلديات. تكليف القائمقامين مع أطباء القضاء مت 
o   .اتخاذ قرار إقفال الطرقات الفرعية في القرى والبلدات الواقعة ضمن نطاقهم الجغرافي بعد موافقة القوى األمنية 

خالفات وخاصة فيما يتعلق بوضع  تكليف المديرية العامة لقوى األمن الداخلي اإليعاز إلى كافة الوحدات التشدد في تطبيق هذا القرار وقمع الم •
 الكمامة وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وفق األصول القانونية واألنظمة المرعية اإلجراء.  

 
 http://drm.pcm.gov.lb : يمكن االطالع على القرار الكامل على الموقع: مالحظة

 

 التعبئة العامةمخالفات قرارات 

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

 اآلمنة(. 
 ومراكز ألعاب التسلية. % من اإلشغال في عدد من المطاعم 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 

 

       
 

 
 
 
 
 

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

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


 
 

 المختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة  

 ساعة المنصرمة  24ومات المطلوب تسجيلها للحاالت المصابة خالل الـ حول المعل
   

   

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

  

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

 المختبرات / المستشفيات 
تحديد   دون عدد الحاالت اإليجابية

 مكان السكن 

 63 الفياضية  INOVIEمختبرات 

 44 مستشفى الحريري الجامعي

 26 حارة حريك  –مختبرات الهادي 

 7 مركز فحوصات الوافدين في مطار رفيق الحريري الدولي

 7 األشرفية  -مستشفى سان جورج 

 6 زحلة  -مستشفى تل شيحا 

 5 مستشفى أوتيل ديو 

 4 مركز األطباء

 3 مستشفى حلبا الحكومي 

 3 القلب األقدس مستشفى 

 3 مختبرات جبارة غرة

 3 زحلة  -مستشفى الياس الهراوي 

 2 حلبا   -مستشفى المركز الصحي 

 2 مستشفى الرسول األعظم

 2 مختبرات بولس وعقيقي

 1 مستشفى أبو جودة

 1 مستشفى النبطية الحكومي 

 1 مستشفى راغب حرب 

 1 مستشفى مركز استشفاء طرابلس 
 

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

 القضاء

 63 الفياضية  INOVIEمختبرات 

 43 مستشفى الحريري الجامعي

 7 فحوصات الوافدين في مطار رفيق الحريري الدوليمركز 

 7 األشرفية  -مستشفى سان جورج 

 6 حارة حريك  –مختبرات الهادي 

 6 زحلة  -مستشفى تل شيحا 

 4 مستشفى أوتيل ديو 

 4 مركز األطباء

 3 مستشفى حلبا الحكومي 

 3 مستشفى القلب األقدس 

 3 مختبرات جبارة غرة

 3 زحلة  -الياس الهراوي  مستشفى

 2 حلبا   -مستشفى المركز الصحي 

 2 مستشفى الرسول األعظم

 1 مستشفى مركز استشفاء طرابلس 

 المختبرات / المستشفيات 
رقم عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 

 الهاتف 

 3 مستشفى جبل لبنان

 3 حارة حريك  –مختبرات الهادي 

 ADC 1مختبرات 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 PCR لمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـالمحّدثة لالئحة ال

 

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

 RHUH  مستشفى رفيق الحريري الجامعي بيروت 

  مستشفى حلبا الحكومي  حلبا 

  طرابلس الحكومي مستشفى  طرابلس 

  مستشفى البترون الحكومي  البترون 

  مستشفى فتوح كسروان الحكومي )البوار(  كسروان

  بّري الحكومي الجامعي نبيه  مستشفى  النبطية 

  الحكومي تبنينمستشفى  تبنين 

  مستشفى بنت جبيل الحكومي  بنت جبيل 

  مستشفى بعلبك الحكومي  بعلبك 

  الحكومي الياس الهراوي الرئيس  مستشفى  زحلة

 

 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  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 بيروت 

 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   الورديةمستشفى  بيروت 

  Doctors’ Center  مختبر مركز األطباء بيروت 

  Fontana Laboratories  )الحمرا(مختبر فونتانا  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 مستشفى الزهراء الجامعي  الغبيري 

  مركز النقاء الطبي  بئر حسن 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital  األعظممستشفى الرسول  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)   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) 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 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 المنصوريّة 

 LAB Life  مختبر اليف الب بعلبك 

 Rayyak Hospital  مستشفى رياق رياق 
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