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 حسب األقضية النشطة توّزع الحاالت 
 

  
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 

 منحنى الحاالت النشطة 

 حالة قيد التحقق  9865 :مالحظة
 

 الجديد في التقرير: 

صعيد  اإلجراءات المطلوب تنفيذها علىو عليهم حول آلية ضبط أوضاع المحجور 14/10/2020بتاريخ  2020/مأ. /107المذكرة رقم -
 .واألقضية والبلديات والصليب األحمر اللبنانيالمحافظات 
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 األقضية والبلدات التوّزع اليومي لإلصابات حسب 

 213 المتن قضاء   61 كسروان قضاء   249 بعبدا قضاء   48 الشوفقضاء   134 محافظة بيروت 

 15 برج حّمود   2 جونيه صربا   21 الشياح   1 الدامور   2 عين المريسة 

 2 ة النبع  3 جونيه كسليك   4 الجناح   3 ةالناعم  1 الجامعة االميركية 

 18 سن الفيل   5 ذوق مكايل   9 االوزاعي   2 ة حارة الناعم  3 راس بيروت 

 7 جديدة المتن  3 جونيه غدير   3 حسن  بئر  9 شحيم  1 قريطم

 7 البوشرية   6 ذوق مصبح  8 الغبيري   1 مزبود   6 ة الروش

 4 الدورة    4 أدونيس    14 عين الرمانة    2 دلهون  16 الحمرا  

 6 الروضة    2 جونيه حارة صخر   6 فرن الشباك   3 داريا    1 عين التينة  

 6 سد البوشرية   4 جونيه ساحل علما   33 حارة حريك   1 عانوت   3 المصيطبة 

 7 ة السبتي  2 كفر ياسين   13 الليلكي   7 برجا   5 لياس راما

 1 دير مار روكز   3 طبرجا   44 برج البراجنة   1 الجية  3 تلة الخياط 

 19 الدكوانة  3 ةأدما والدفن  10 المريجة    1 جدرا  2 الفتوى  دار

 19 أنطلياس   2 البوار   7 تحويطة الغدير   3 ة الورداني  1 تلة الدروز 

 2 منقلة مزهر   1 عجلتون  7 بعبدا  1 جون  3 الظريف 

 10 جل الديب   1 السهيلة    2 برازيليا   1 دير القمر   13 المزرعة  

 7 النقاش   1 عين الريحانة    9 الحازمية    1 كفر قطره   4 برج أبو حيدر 

 5 الزلقا   7 غزير   2 الفياضية   3 بعقلين   6 الفوقا  ةالبسط

 4 بياقوت   1 كفر حباب   1 مار تقال    1 غريفة   18 الطريق الجديدة 

 4 الضبية   1 الكفور    1 اليرزة   2 بقعاتا    10 راس النبع  

 2 مزرعة دير عوكر   1 بزمار   24 الحدث  1 نيحا    1 التحتا  ةالبسط

 7 المنصورية    1 القليعات    1 اللويزة    1 بتلون  1 مار مخايل النهر 

 4 الفنار   1 عشقوت   9 ما شي كفر  3 قيد التحقق  25 األشرفية 

 5 عين سعادة  1 وطى الجوز   2 وادي شحرور العليا   91 عاليه قضاء   9 قيد التحقق

 2 روميه   6 قيد التحقق  4 بسابا    5 شويفات العمروسية     64 طرابلسقضاء 

 2 بقنايا   32 جبيلقضاء   1 العبادية   11 حي السلم     3 طرابلس الزيتون 

 5 بصاليم   7 جبيل   1 ضهور العبادية   5 خلدة     1   طرابلس باب الرمل

 3 ة الرابي  2 مستيتا   1 راس المتن   13 شويفات االمراء     5 طرابلس القبة 

 1 قرنة شهوان  1 بالط   1 الجمهور    2 دير قوبل     1 طرابلس التبانة 

 4 الربوة   1 إده   1 الكنيسة    20 عرمون    7 1طرابلس   ءمينا

 4 بيت الشعّار   2 عمشيت  1 صليما    2 بعورتة    18 لمينا بساتين ا

 1 ديك المحدي  3 حاالت   1 بتخنيه   4 بشامون     3 القلمون

 1 عين عار  1 حصرايل   2 جوار الحوز   2 بليبل     7 البداوي 

 2 مزرعة يشوع   2 إهمج  3 كفر سلوان   8 عاليه     19 قيد التحقق

 2 زكريت   1 راس اسطا   3 قيد التحقق  1 عين حاال    6 الكورة قضاء 

 2 بكفيا   4 حبوب   106 زحلةقضاء   3 الكحالة     1 كوسبا 

 1 بيت شباب   1 حصارات    1 زحلة مار مخايل   1 القماطية    2 أنفه 

 1 عين علق   1 بخعاز   5 زحلة الراسية  4 عين الجديدة   1 راس مسقا 

 3 برمانا    6 قيد التحقق  2 ارة  زحلة البرب  2 بيصور     1 راس مسقا الشمالية 

 5 بيت مري   28 بعلبك قضاء   4 زحلة المعلقة    1   شانيه   1 قيد التحقق

 1 المتين  4 بعلبك   3 زحلة كرك نوح    1 صوفر     33 زغرتاقضاء 

 1 مشيخا  2 راس العين    1 حوش االمراء أراضي   1 بتاتر     12 زغرتا 

 1 بولونيا   1 دورس  5 مراء وش االزحلة ح  5 قيد التحقق  2 رشعين

 1 ضهور الشوير   1 كفر دان  6 زحلة أراضي   39 عكار  محافظة   1 كفر حاتا  

 1 عين القبو   1 نبي رشاده ال  1 فرزل    3 حلبا   1 مجدليّا 

 1 بسكنتا   2 عرسال   3 قاع الريم   1 شيخ محمد  2 حارة الجديدة  

 7 قيد التحقق  1 بيت شاما   5 كسارا   1 ة نفيس  1 علما

 93 صيدا قضاء   1 تمنين التحتا   1 ة شتور  2 مشحا  1 إهدن

 1 القديمة صيدا   1 شمسطار   1 جالال  1 برج العرب   1 عينطورين 

 2 برامية ال  1 طاريا   1 مكسة  1 برج  ال  1 الحرف )مزيارة( 

 1 هاللية  ال  4 نبي شيت ال  7 تعلبايا   1 ة عكار العتيق  4 ة مرياط

 10 حارة صيدا   9 قيد التحقق  5 جديتا  1 حوشب   7 تحقققيد ال

 5 مية ومية ال  40 النبطيةقضاء   9 سعدنايل   1 ة الحيص  16 المنية الضنية  قضاء 

 12 عين الحلوة   1 نبطية التحتا   10 قب الياس   2 القليعات    1 النبي يوشع 

 2 مجدليون  1 نبطية الميدان   4 بوارج   1 العبودية  5 ة المني

 7 عبرا    2 نبطية الفوقا   5 بر الياس   5 ببنين   1 سير الضنية 

 1 قرية   2 مزرعة كفر جوز   7 مجدل عنجر   3 نهر البارد   1 السفيرة 

 1 بقسطا   1 كفر رمان   1 رياق   1 العبدة   1 قرصيتا 

 1 عين الدلب  2 حبوش   1 علي النهري   3 برقايل   1 دير نبوح 

 5 غازية ال  3 صاليمعرب  1 الغزال ر دي  1 القريات   6 بخعون

 1 زهراني ال  1 حومين التحتا   1 رعيت   1 فنيدق  10 البقاع الغربي قضاء 

 1 مغدوشة  1 شرقيةال  1 كفر زبد  2 رحبه   1 قنفار خربة 

 1 قناريت   3 تول   15 قيد التحقق  1 شدرا  1 عانا 

 1 خرايب  ال  2 روف  اح  12 بنت جبيل قضاء   1 المغراقة   1 )حماّرة(   ةمنار 

 1 صرفند ال  3 دوير    1 بنت جبيل   1 عندقت  1 حوش الحريمة 

 1 مروانية ال  1 جبشيت   1 يارون   1 الناصرية    2 صويري 

 1 بنعفول   2 عدشيت الشقيف   5 رميش   4 قيد التحقق  1 مرج  ال

 1 طبَايا عرب   1 عبَا  4 حاريص   40 صورقضاء   2 روضة )إسطبل( 

 3 عنقون  1 قصيبة    1 دبل    1 صور   1 قققيد التح

 3 كفر حتَا    2 قعقعية الجسر   3 مرجعيون قضاء   1 صور البصَ   2 راشيا قضاء 

 31 قيد التحقق  1 كفر صير   1 إبل السقي   7 برج الشمالي   1 راشيّا الوادي  

    1 صير الغربية   1 تولين  1 وادي جيلو   1 قيد التحقق

 213 قيد التحقق   9 قيد التحقق  1 قيد التحقق  2 قانا   3 جزين قضاء 

          1 معركة  2 كفر جرة 

          2 معروب   1 عرمتى 

          1 صديقين   1 الهرملقضاء 

          1 عين بعال   1 هرمل ال

          4 بازورية ال  13 البترون قضاء 

          3 شهابية  ال  6 البترون 

          1 صريفا   2 سلعاتا 

          1 عباسية  ال  1 اكَ ش

          1 جبال البطم  1 حردين

          1 برج رَحال   3 قيد التحقق

          1 شيحين   

          11 قيد التحقق   
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 مستوى خطر انتشار فيروس كورونا المستجد حسب األقضية المنصة االلكترونية لقياس 
 

 
 متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا اخلية والبلديات، لجنة رة الصحة العامة، وزارة الد: المعلومات الصادرة عن وزاالمرجع

 
مستوى خطر انتشار فيروس كورنا حسب األقضية بناء على عدد الحاالت المسّجلة يومياً وعدد   معرفة التفاعلية تتيح هذه المنصة 

 مات بشكل يومي، يمكن الدخول على الرابط التالي:  السكان في كل قضاء. للمزيد من المعلو
RiskLevelInMunicipalities-DRMhttps://bit.ly/ 

 

  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 

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

 http://bit.ly/covidsectordataالتالي:  

 

 

 
 
 

http://drm.pcm.gov.lb/
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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 لب صاصيين في العمل نان، نقابة االخت المتحدة اإلنمائي، منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونسيف، وزارة الصحة العامة، 

 االجتماعي. 
 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
 

 
 

 
 
 
 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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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 على الرابط: وكافة التعاميم الرسمية الصادرة   يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

 

 (تشرين األول 15 - تشرين األول 2اليومي ) الفحوصاتنسبة الحاالت اإليجابية من عدد 
 

 
 
 

 القضاءحسب  النشطةتوزع الحاالت 
 

 
 

 

 

 القضاء حسب الشفاءتوزع حاالت  
 

 

 
 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 ة العامة المعلومات الصادرة عن وزارة الصح  :المرجع
 

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


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

 

 توّزع حاالت الوفاة حسب األقضية
 

 
 توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية  

 

 
 

 

 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 
 السكن  المستشفى 

 )القضاء( 
 وجود أمراض مزمنة  العمر )سنة(  الجنس 

 كال 32 ذكر بعبدا  دث جورج الحسان 

 نعم 84 أنثى  بيروت  بعبدا الحكومي

 

 
 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية
  

 
 
 

 مة المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العا   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 ونسبة االلتزام لمنزلي في المحافظاتتوّزع حاالت العزل ا
 

  
 

 

 الفئة العمريةتوّزع الحاالت حسب  الجنس توّزع الحاالت حسب
 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 10/2020/ 15اإلجراءات قيد التنفيذ       
 وزارة الصحة العامة

الذين يحتاجون إلى عناية فائقة في لبنان    بةنسضمن إطار تنفيذ استراتيجيتها لزيادة عدد أسّرة العناية الفائقة، أوضحت الوزارة أن   -
  61تمكنت الوزارة من إضافة    حيثتراوح بين خمسة وستة باأللف، ولكن الخطر يتمثل في العدد المحدود ألسّرة العناية الفائقة  

 . ن األخيرين في المستشفيات الحكومية في مختلف المناطق اللبنانيةفي األسبوعي  اً سرير
  11/10/2020لرحالت وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ   PCRات الـ عامة باستكمال فحوصتفيد وزارة الصحة ال -

(  84) ينربع وثمان أ  حيث تم تسجيل  ،12/10/2020رحالت وصلت إلى بيروت بتاريخ    اتإضافة إلى الدفعة األولى من فحوص 
 توّزعت على الرحالت التالية:  حالة إيجابية

 

 عدد الحاالت  رقم الرحلة  شركة لا رحلة قادمة من  التاريخ 

 MEA 323 3 بغداد 11/10/2020

 MEA 268 3 اسطنبول 

 PEGASUS 6700 1 أضنا 12/10/2020

 MEA 266 2 اسطنبول  

 MEA 327 36 النجف  

 22 139 العراقية  النجف  

 MEA 1321 16 النجف  

 MEA 254 1 أثينا  

 84  المجموع 

 

 
 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 اللبناني   األحمرالصليب 
الت  الحاعدد 

التي تم نقلها  
إلى  

 المستشفيات 

6385 
حالة  64)

 جديدة( 
 

عدد مراكز اإلسعاف 
 التي تستجيب 

عدد فحوصات  48
PCR  التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات 

 

49633 
(776 

 فحصاً 
 (جديداً 
 

عدد المستفيدين من 
حمالت متابعة 

 إجراءات الوقاية 

234025 
 

عدد المستفيدين  
من حلقات  

 التوعية 

84244 
(1832  

مستفيداً  
 جديداً(
 

عدد المتدربين على  
إعداد خطط استجابة 

 محلية 

8760 
(6 

متدربين  
 جدد(
 

عدد المسعفين  
 المدّربين

عدد المتطوعين   1498
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 

166 

عدد المتدربين  
على إدارة  

مراكز الحجر  
 الصحي 

8646 
متدربين   6)

 جدد(
 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  

 دربين على التوعية الم

عدد المدربين  550
إقامة   على

 توعية حمالت

291 
 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين 

على اجراءات  
 الوقاية في الشركات 

967 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها 

620 
مرافق   6)

 جديدة( 
 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم 

 توزيعها

عدد المعدات   1242498
 التي تم توزيعها

95639 
(86 

مجموعة 
 جديدة( 

عدد المستفيدين من 
المنصات  
 االلكترونية 

4280 
)مستفيدان 

 جديدان( 
 

 األجهزة األمنية والعسكرية
 المهام الجهة 

 الجيش 
 
 

 . CIMICتوزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون المدني العسكري  -
 . عزل البلداتطق ومساندة قوى األمن الداخلي في إقامة حواجز ظرفية في مختلف المنا  -
 فيها الوباء.   ينتشرمساندة األجهزة األمنية في عزل المباني واألحياء التي  -

المديرية العامة  
 الداخلي  األمنلقوى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 0 محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة   8/3/2020

 20848 بيروت  0 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )األراكيل والتباعد االجتماعي(

 19656 جبل لبنان 321 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 321 المجموع 
 8333 البقاع

 7307 الشمال 

 7314 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع ل لبنانجب بيروت 

 63457 المجموع 103 71 50 97 0
 -  

المديرية العامة  
 لألمن العام 

 
 
 
 
 

    إصابة جديدة في األمن العام وإصابة جديدة في األمن الداخلي. تسجيل عن اإلفادة  -
 اإلفادة عن التزام البلديات بقرار وزير الداخلية والبلديات:   -

 البلديات التي لم تلتزم بالقرار  التي التزمت بالقرار  البلديات 

نيحا، قاع الريم، سعدنايل، رعيت، مشغرة، عميق، كفرزبد، حوش  
حاال، تربل، القبيات، الشيخ طابا، مجدال، شكا، حامات، البترون، 

بصر بتوراتيج،  رومين، حوش،  شقرا،  المنية،  برسا،  أنفة،  ما، 
العزو بحمدون،  مجدل،  دبل،  الغرب،  رميش،  سوق  الكحالة،  نية، 

 عين دارة، إبل السقي، ميمس. 

رياق، الفرزل، غزة، المنصورة، خربة قنفار، بر الياس، شتورة،  
المحمرة، بقرصونا، كفربنين، برجا، الزعرورية، عانوت، شحيم،  

حيم، دير القمر، بتلون، بطمة، الخريبة، نيحا، الرميلة، الجاهلية، كفر
 حومال. 

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

المديرية العامة  
 ألمن الدولة 

 
 
 
 
 

بقرار من محافظ    10/2020/ 19اإلفادة عن إقفال أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في راشيا لتاريخ   -
 البقاع.  

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 

  - % 48 ال التزام % 50 % 47 % 45 % 45 % 51 % 50

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

 الرحالت المغادرة  القادمة  الرحالت

 35 عدد الرحالت  34 عدد الرحالت 

  3804 عدد المغادرين 3046 عدد الوافدين 
 ساعة المنصرمة(  24المرافئ )خالل الـ  

 السفن المغادرة السفن القادمة  المرفأ

 الحمولة الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  العدد 

    مشتقات نفطية  اليونان  1 بيروت

 مستوعبات  تركيا 1 مستوعبات  طرطوس  1 طرابلس 

    فيول أويل  طرابلس  1 الزهراني 

    مواد كيميائية تركيا 1 جونية 

 1 4 المجموع
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 قرارات / إجراءات عامة 
اإلجراءات  و  جورينالمح آلية ضبط أوضاع    حول  14/10/2020بتاريخ    2020/أ.م/107المذكرة رقم  ديات  صدر عن وزارة الداخلية والبل -

اللبناني األحمر  المحافظات واألقضية والبلديات والصليب  تنفيذها على صعيد  المحجورين    المطلوب  أوضاع  تكليفه متابعة  تم  عبر  الذي 
 ظات واألقضية. أبرز اإلجراءات التي وردت في المذّكرة: مندوبيه المنتشرين في مختلف المحاف

 : المحافظين •
 التنسيق مع الصليب األحمر عبر الممثل المحدد في المذكرة.   -
 الطلب من القائمقامين إبالغ البلديات بمهام مندوبي الصليب األحمر اللبناني لضمان حسن التنفيذ والتنسيق.   -
 ومندوبي الصليب األحمر بكافة المعلومات حول المحجورين.  الطلب من القائمقامين تزويد البلديات   -
 ضاع مراكز الحجر األساسية المتخصصة للمصابين الذين ال يحتاجون إلى رعاية صحية.  متابعة أو -

 

 القائمقامين:  •
 المعنية.  متابعة أوضاع المحجورين ومراكز الحجر المعتمدة في البلدات التي تقع ضمن نطاق عملهم بالتنسيق مع البلديات  -
 فرق عمل البلديات.  تنسيق عمل طبيب القضاء ومندوبي ومتطوعي الصليب األحمر و -

 

 رؤساء البلديات:   •
 بإجراءات وتعليمات الحجر الصحي بالتنسيق مع مندوبي الصليب األحمر.   جورينالمحالتأكد من التزام األشخاص  -
 الحجر الصحي أو المستشفى.  إلى مراكز  جورينالمح تدريب فريق تدخل سريع لنقل  -
 ومراقبة تطور أوضاعها.    جورينالمححاالت   عنيد على المعلومات التنسيق مع مندوبي الصليب األحمر للتأك -

   

 الصليب األحمر اللبناني:  •
 .  تدريب فرق متطوعين من القرى والبلدات للتوعية حول إجراءات الحجر والوقاية  -
 في كافة المناطق اللبنانية عبر المندوبين والتأكد من التزامهم باإلجراءات المطلوبة بالتنسيق مع البلدية.   جورينالمحمتابعة أوضاع  -
 وأسرهم بتعليمات وإرشادات واضحة حول كيفية التصّرف خالل الحجر المنزلي وعند ظهور أي عوارض.   جورينالمحتزويد  -

 
المتعلّق بتعديل جدول القرى والبلدات التي تم إقفالها    13/10/2020بتاريخ    1252رقم  بلديات  عن وزارة الداخلية والدر  تطبيق القرار الصا -

المحيدثه،   –بسبب ارتفاع عدد اإلصابات بفيروس كورونا فيها، حيث تشطب بلدات الناقورة، جل الديب، الزعرورية، البترون، رومية، بكفيا  
لدات بخعون والناعمة وحارة الناعمة على  ، وتضاف ب 11/10/2020تاريخ  الصادر ب   1250بنت جبيل من الجدول المرفق في القرار رقم  

نتائ  إلى  البلدات والقرى التي تم إقفالها، وذلك استناداً  بالقرار. على أن يستمر النظر في إعادة الوضع إلى طبيعته في  ج الجدول المرفق 
 الفحوصات.  

 
علّق بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع  المت   11/10/2020بتاريخ    1250رقم  ت  عن وزارة الداخلية والبلديا  تطبيق القرار الصادر -

 اإلصابات بفيروس كورونا فيها وذلك استناداً إلى توصيات لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا.  
 

 

 مخالفات قرارات التعبئة العامة

المتعلّق بإقفال البلدات التي لديها خطر مرتفع النتشار   2020/ 1025الداخلية والبلديات رقم عدم التزام بعض البلديات بقرار وزارة  -
 الوباء. 

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

 ة اآلمنة(. على المساف 
 % من اإلشغال في عدد من المطاعم ومراكز ألعاب التسلية. 50بنسبة الـ  عدم االلتزام -
 تجمعات في مناسبات اجتماعية.  -
 عدم التزام المخالطين لحاالت مؤكدة بإجراءات العزل المنزلي لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية.  -

 
 594459/01أو   1214لوزارة الصحة العامة:  م الساخناالتصال مباشرة على الرق ، عند الشعور بأية عوارض 
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 PCR الئحة بالمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـ

 
 

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

 RHUH فيق الحريري الجامعيمستشفى ر بيروت 

 مستشفى حلبا الحكومي  حلبا 

 مستشفى طرابلس الحكومي  طرابلس 

 مستشفى البترون الحكومي  البترون 

 مستشفى فتوح كسروان الحكومي )البوار(  كسروان

 بّري الحكومي الجامعي نبيه  مستشفى  النبطية 

 الحكومي تبنينمستشفى  تبنين 

 كومي مستشفى بنت جبيل الح بنت جبيل 

 مستشفى بعلبك الحكومي  بعلبك 

 الحكومي الرئيس الياس الهراوي 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  المقاصدمستشفى  بيروت 

 LAU Medical Center - Rizk Hospital امعي مستشفى رزق الج  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  مختبر فونتانا )الحمرا( بيروت 

 General Security Laboratories ( العدليةمختبر األمن العام ) بيروت 

 Ghorra-Jabre Laboratories  مختبرات جبر وغّرة بيروت 

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center مختبر مارك السان   بيروت 

 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) الحديثة المختبرات  الغبيري 

 Sahel General Hospital (SGH) مستشفى الساحل   الغبيري 

  Al Zahraa Hospital مستشفى الزهراء الجامعي  الغبيري 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital  مستشفى الرسول األعظم برج البراجنة 

 Bahman Hospital مستشفى بهمن  حارة حريك 

  سيرفسدياغنوستك   ناشيونالمختبر  حارة حريك 
 كومباني 

National Diagnostic Services Company (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 

 Haroun Hospital  مستشفى هارون الزلقا 

 Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو   المنصورية 

 Haykal Albert Hôpital  مستشفى هيكل الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN) الشمال مركز  االستشفائي 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 
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 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 

 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 "  األنفيةسحات "الم 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  تبر أ ب سيمخ 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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