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 ساعة المنصرمة(  24عدد األسّرة المتوافرة للمصابين بفيروس كورونا ونسبة اإلشغال )خالل الـ 
 

 
 
 

 في مختلف المحافظات حسب المستشفيات:   19-على كافة تفاصيل توّزع األسّرة المتوافرة لمرضى كوفيد يوميا  الطالع ل

 PC-HospitalsOccupancy-https://bit.ly/DRMعبر الكومبيوتر: 

 Mobile-HospitalsOccupancy-https://bit.ly/DRM :عبر الهاتف

 
 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:   يمكن االطالع على التقرير

 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع

 

 :الجديد في التقرير
حول اإلجراءات المتعلّقة بالركاب القادمين  2021نيسان  15بتاريخ  15/2عن المديرية العامة للطيران المدني في وزارة األشغال العامة والنقل رقم  تعميم صادر

 .17/4/2021إلى لبنان ابتداء من يوم السبت 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-HospitalsOccupancy-PC&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7C2b4fae1fa3bc48ff35a808d865128401%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637370477480870999&sdata=qm%2BlN1g5CifpAEHIJ0kiFz41OaHsWSW2hh0GN6kTKQc%3D&reserved=0
https://bit.ly/DRM-HospitalsOccupancy-Mobile
http://drm.pcm.gov.lb/


 ساعة المنصرمة  24توّزع الحاالت حسب البلدات خالل الـ 
 94 كسروان 174 صيدا  28 عكار  213 المتن  282 بعبدا  168 بيروت 

ن المريسة    2 حلبا 10 برج حّمود 24 الشياح  4 عي 
 4 رصبا 1 صيدا الوسطانن

وت   2 كسليك ال 31 لقديمة ا صيدا  1 عدبل 11 سن الفيل  4 الجناح  2 راس بي 

ن  5 االوزاع   1 المنارة    8 ذوق مكايل  2 مكرس العبد 1 شيخ طابا ال 6 جديدة المي 

ية 5  حسني  ب 1 قريطم   4 غدير 1 القناية   1 منيارة  3 البوشر

امية ال 1 برج العرب  2 الدورة   5 المدينة الرياضية  3 ة الروش  10 ذوق مصبح  1 ير

ي 10 الحمرا    7 أدونيس   4 هاللية  ال 1 ذوق الحبالصة  6 الروضة   15 الغبي 

ن التينة   ن الرمانة  1 عي  ية 11 عي  ايل  5 سد البوشر  5 ساحل علما 4 قياعة 1 جير

ن  12 حارة صيدا 1 تكريت  3 ة السبتي  1 فرن الشباك  8 المصيطبة   1 كفر ياسي 

 2 ة أدما والدفن  4 قناية 1 بينو 16 الدكوانة  44 حارة حريك 1 وىط المصيطبة

 4 الصفرا  10 مية ومية ال 2 عيات 2 المكلس  5 الليلك   8 مارالياس

اجنة  1 األونيسكو ن الحلوة  1 ةعكار العتيق 11 أنطلياس 28 برج الير  1 البوار  4 عي 

 5 عجلتون  2 صالحية  1 الكوشا  10 جل الديب  15 المريجة   1 تلة الخياط 

ن  6 النقاش 4 تحويطة الغدير  7 الظريف   5 بلونة 1 كفريا  1 ببني 

 3 السهيلة   9 مجدليون 1 العبدة  7 الزلقا 24 بعبدا 6 المزرعة  

ا   1 برقايل 3 بياقوت  9 الحازمية   11 حيدر  برج أنر    1 الدورة   8 عير

 1 داريا   5 بقسطا  1 حبشيت  9 الضبية  1 الفياضية  7 الفوقا  ةالبسط

زة  15 الطريق الجديدة  ن الدلب 1 القريات 4 مزرعة دير عوكر  2 الي   1 غزير 2 عي 

 1 برج الفتوح   5 غازية 1 رحبه 13 المنصورية   48 الحدث 15 راس النبع  

 2 شننعي   3 مغدوشة 1 شدرا  8 الفنار  1 اللويزة   1 الباشورة 

ن سعادة  5 كفر شيما  5 التحتا  ةالبسط  1 غوسطا  3 درب السيم 2 تليل  6 عي 

 1 بطحا 1 قناريت 1 القبيات   5 روميه 1 وادي شحرور العليا  1 الجعيتاوي

 2 عرمون  1 خرايب   1 وادي خالد  1 بقنايا 2 بسابا  1 مار مخايل النهر 

 8 الكفور   2 زرارية ال 3 قيد التحقق   10 بصاليم 1 بعلشميه 9 الرميل 

فية    3 بزمار 4 نصاريةأ 2 بشري 1 نابيه 1 رويسة البلوط  20 األشر

 1 حريصا  3 لوبية 1 حدشيت 3 المطيلب 1 الهاللية   29 قيد التحقق 

 1 النمورة   1 بابلية 1 بقاع كفرا 2 قرنة شهوان  2 العبادية  183 الشوف  

 1 ة الزعيي   4 رصفند 4 ة الضني ةالمني 1 اليسار  3 قبيع  2 الدامور 

 1 ضهر غبالة 1 بيسارية  1 سي  الضنية 1 بيت الشّعار  1 القصيبة   2 السعديات

ن التين  4 ديك المحدي 3 عاريا 4 ة الناعم  1 بزحل 1 كوثرية السياد 1 ة  عي 

 1 نهر الدهب  4 تفاحتا 1 إيزال  3 مزرعة يشوع  1 زندوقة 1 ة حارة الناعم

 2 عشقوت 4 سكسكية ال 1 قيد التحقق   1 دير طاميش  2 صليما   30 شحيم

 1 فيطرون  3 مروانية ال 65 زحلة  2 زكريت  1 قرنايل 3 مزبود

ن الدلبة   1 عقتنيت  2 الراسية 6 بيت شباب  3 بزبدين 3 دلهون   1 عي 

 2 فاريا  8 عنقون  1 المعلقة   1 بحرصاف 4 قيد التحقق  12 داريا  

مايا  ا   1 كرك نوح   2 المياسة 32 طرابلس  11 كي 
َ
 53 جبيل  1 كفر حت

ن الخروبة  2 القبة  2 عانوت   8 جبيل  1 كفر ملك    2 حوش االمراء  1 عي 

ن   3 مستيتا 22 قيد التحقق  2 فرزل  ال 1 العطشانة 3 الزاهرية  10 سبلي 

ن   4 بالط   98 صور  1 حزرتا  1 الجوار   3 1طرابلس  ءمينا  9 برجي 

ين 1 القلمون  10 برجا   1 إده   19 صور 1 قاع الريم 1 شر

 4 عمشيت 3 البَص  3 نيحا   2 برمانا  1 البداوي 3 بعاصي  

 11 حاالت  2 جل البحر الشمال   4 كسارا  2 بعبدات  1 مدينة الجديدة ال 1 الدلهميه  

ن الغميقة 2 بيت مري 1 وادي النحلة  6 الجية   1 حرصايل  1 الرشيدية 1 عي 

 5 نهر ابراهيم 7 برج الشمال   1 وادي العرايش  3 المنتفردي 20 قيد التحقق  1 جدرا 

ن  22 الكورة  6 وادي الزينة  ن  4 شتورا 2 المتي   1 طورزيا 3 دير قانون العي 

ن الزيتونة 1 كفرصارون  1 ضهر المغارة   1 مشمش   1 جويا  3 جالال 2 عي 

ن الدلبة   1 مجادل 1 بياضة  2 المروج 1 بطرام  7 ةالورداني   1 عي 

 1 حصون 1 ة محرون 2 مكسة 1 عينطورة   2 بزيزا  6 جون

ية    2 مشان 3 عيتيت  3 تعلبايا 1 العفص   1 برصما 10 المغي 

ل   1 بافليه 3 جديتا 1 ضهور الشوير  1 عفصديق 4 الزعرورية
ّ
 1 بشل

ي  2 ديرعامص 1 تعنايل  3 بتغرين  1 دار بعشتار  1 بسابا   1 في 

ن عكرين  1 كفر قطره   1 بنتاعل  1 سلعا   1 سعدنايل  1 شويا   1 عي 

ن  1 معركة  4 قب الياس  1 زغرين  6 كوسبا 2 دير كوشه  2 حبالي 

ن  1 مجدل المعوش   1 شيخان  1 رشكنانيه  3 مريجات  1 بسكنتا  2 ضهر العي 

ن  1 بوارج  1 قيد التحقق  1 برسا 3 دميت   1 الرويس  3 صديقي 

ن بعال  2 بر الياس 106 بعلبك  4 زغرتا المتاولة  2 ة الكليل  3 قيد التحقق  2 عي 

 164 النبطية  3 بازورية ال 1 عنجر   30 بعلبك  1 قيد التحقق   1 فوارة جعفر 

ن   15 زغرتا  1 الورهانية  55 نبطية التحتاال 4 حناوي  3 مجدل عنجر  1 راس العي 

 1 نبطية الفوقا ال 4 طي  دّبه  7 رياق 1 دورس  2 زغرتا 2 فريديس 

ن     5 بعقلي 
ق   5 مزرعة كفر جوز  1 شهابية  ال 2 عل  النهري 1 إيعات  1 زغرتا السيدة الرسر

وس 2 كفر دالقوس  1 عينبال 
ّ
 1 زبدين  4 رمادية 1 رعيت  1 عد

ن  1 الغريفة  7 كفر رمان 2 دير قانون النهر  4 قيد التحقق   1 طيبة   2 رشعي 

ن  1 شحور  23 بنت جبيل  1 نحله  1 أرده  5 حرصوت  2 شوكي 

 5 حبوش   2 رصيفا 2 بنت جبيل  4 حدث  1 مجدلّيا  2 بقعاتا 

ن وزين  ون  7 راس بعلبك السهل  2 بسبعل  1 عي   4 كفر تبنيت  2 طي  فلسيه 2 عيي 

 2 كفور   5 عباسية  ال 2 عيتا الشعب  1 فاكهةال 1 عرجس 1 بعدران 

ن   2 مزيارة 1 حارة جندل يحا 1 رامية   1 عي   1 جباع   2 شير

خ ن بوسوار  1 جبال البطم 2 شقرا  1 حارة الشمالية   1 قيد التحقق   2 كفرنير  1 عي 

 1 كفر فيال  1 برج رَحال 2 حداثا 3 عرسال 15 راشيّا  1 جباع  

ن قانا 3 قليلة  2 حاريص  2 لبوة ال 1 عيحا 5 قيد التحقق   3 عي 

 1 جرجوع 2 طي  حرفا 1 ديرنطار 1 توفيقيه  1 ضهر االحمر  112 عاليه 

 1 رصبا   3 منصوري   1 فرون 1 قاع بعلبك  4 كفر قوق 8 شويفات العمروسية   

ن  2 شعت  2 كفر دنيس  20 ح  السلم    ن  2 مجدل زون 1 حاني   3 رومي 

ن  2 محيدثه ال 3 شويفات القبة     7 زفتا 2 بياضة  7 قيد التحقق   2 يوني 

   1 علما الشعب  25 مرجعيون  5 دير االحمر  1 خربة روحا  8 خلدة  
 3 دير الزهرانن

قية 1 قيد التحقق   4 جديدة  1 كنيسة  1 رفيد  ال 8 شويفات االمراء    1 شر

ن عرب   2 دير قوبل       10 بدنايل    1 عي 
 5 تول  21 جزين  1 إبل السق 

 9 حاروف   2 جزين  1 برج الملوك  3 قرصنبا 1 مجدل بلهيص 8 عرمون    

ن  1 قليعة 1 مزرعة بيت طقش 1 قيد التحقق  12 بشامون   ن مجدلي   8 دوير   1 جزين عي 

ن عنوب    ن التحتا  61 البقاع الغربي  2 عي  ن  5 خيام  ال 1 تمني   9 جبشيت  1 بكاسي 

 1 ميفدون 3 غَباطية  3 كفر كال  1 شمسطار 11 مشغرة 2 بليبل   

ن التينة   1 حومال     2 عَبا 2 مكنونية   1 طيبة  ال 3 طاريا 2 عي 

ن  1 بدادون    ن التحتا  2 صغبي   3 إنصار 2 كفرحونة 1 حوال 1 شعي 

ن  18 عاليه    ن المي    7 ميس الجبل  1 طليا 6 جب جني   1 زوطر الغربية 1 عي 

قية  1 لبعا  1 قنطرة    1 خرصن  6 الال 2 الكحالة     1 زوطر الرسر

 2 أرنون  1 وادي الليمون  7 حاصبيّا  6 نبر  شيت ال 4 كامد اللوز  1 عيتات   

 1 قعقعية الجرس 1 وادي بعنقودين  1 هّبارية ال 5 بريتال  1 بعلول   3 بيصور    

تون     4 كفر صي   2 كفر جرة  3 شبعا  1 مزرعة بيت مشيك 5 غزة 1 شر

ن    ال  2 يحمر   3 روم  1 خلوات    1 نبر  شباط  1 سلطان يعقوب التحتا ال 1 بساتي 

 1 صي  الغربية 1 مليخ 2 قيد التحقق  4 قيد التحقق  2 قرعون ال 4 بنيه   

ن كسور     11 قيد التحقق      5 الهرمل  11 سحمر  1 عي 

 33 قيد التحقق      4 هرمل ال 1 لبايا 1 عبيه   

       1 عقبة  3 مرج  ال 1 كفر مب     

       3 البترون  5 يحمر   1 بحمدون المحطة   

ون  1 قاليا 1   شانيه         3 البي 

           1 مجدل بعنا   

ف            1 ة المرسر

            

            

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

            

            

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة :المرجع
 صحة العامة   
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 اإليجابية والحاالت النشطةوّزع الحاالت ت
 ة توزع الحاالت اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توّزع الحاالت النشطة 

 توّزع الحاالت التراكمية حسب األقضية 

 
 
 

 يوم الماضية حسب األقضية  14عدد الحاالت اإليجابية خالل الـ  

 
 

 
 

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

            

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة :المرجع
 صحة العامة   
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 وزع حاالت الوفاة ت

 
 
 
 
 
 

 
 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 
 

 توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية 

 

 حسب األقضية  يوم المنصرمة 14نسبة الوفيات خالل الـ 

 
 

 
 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  يمكن االطالع على التقرير

 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
صحة     

 العامة
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 توّزع حاالت الشفاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التراكمية حسب األقضية توّزع حاالت الشفاء 

 

 يوم المنصرمة حسب األقضية  14عدد حاالت الشفاء خالل الـ  

 
 

 
 

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

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
 صحة العامة   
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 متابعة طلبات تنقل المواطنين خالل فترة اإلغالق الكامل وفق آلية طلب األذونات  

  

 
 طلب إذن انتقال األشخاص غير المشمولين باستثناءات اإلغالق العام:  - 2021/ 1/ 11/م ص تاريخ 26القرار رقم 

 1120أو إرسال رسالة نصية على  COVID.PCM.GOV.LBعبر الموقع االلكتروني 
 

 المنّصة االلكترونية لتسجيل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا  

 
 

 الحملة الوطنية للتوعية حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا )أسئلة وأجوبة(
 

   
 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 
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 نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات اليومية خالل الـ 14 يوم الماضية 
 

 
 
 
 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
 

 
 
 

 توزع الحاالت حسب العمر 

 
 

 
 

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

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

المصابة بفيروس كورونا نسبة إشغال مراكز العزل للحاالت   
 

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

 

المراكز بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظين والبلديات، برنامج : تم تجهيز هذه  مالحظة
ن  ختصاصيياألمم المتحدة اإلنمائي، منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونسيف، وزارة الصحة العامة، نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، نقابة اال

 في العمل االجتماعي. 

 

   ساعة المنصرمة 24خالل الـ  اإلجراءات قيد التنفيذ
 العامة الصحةوزارة 

 
في الوزارة، الذين يجولون    االجتماعين، اآللية التي سيتم اعتمادها لتلقيح العاملين  االجتماعيةوزير الصحة العامة مع وزير السياحة والشؤون    درس -

كشريحة ذات أولية من ضمن خطة التلقيح    االجتماعيةعلى العائالت األكثر فقرا، إضافة إلى ذوي اإلحتياجات الخاصة والعاملين في مراكز رعايتهم  
 الوطنية.  

 
ة، حيث  مشاركة لبنان في التجارب السريري  يةاللقاحات الكوبية، وإمكانالسفير الكوبي في لبنان التطور الحاصل في إنتاج  وزير الصحة العامة مع  ناقش   -

لبنان معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية للتجارب السريرية، ويمكنه المشاركة في هذه التجارب للتعاون مع الشركات المنتجة،    لفت الوزير إلى أن
السفير الكوبي    . وقد أكدمن فعاليتها وأمانتها وتأمينها في أقرب فترة زمنية ممكنةوتعزيز فرص حصول لبنان على المزيد من اللقاحات بعد التأكد  

التجارب السريرية للقاحين    ية إمكان وذلك بعد استكمال االتصاالت بين البلدين    Abdallaو Soberana02مشاركة لبنان في المرحلة الثالثة من 
 وتأمين الجرعات الالزمة من اللقاحات. 

 
 

 

 الصليب األحمر اللبناني 

عدد الحاالت  
التي تم نقلها إلى  

 المستشفيات 

27,117 
ة  حال 94)

 جديدة( 

عدد مراكز 
اإلسعاف التي  

 تستجيب 
48 

  PCRعدد فحوصات  
 التي تم نقلها  

90,388 
فحصاً   186)

 جديداً( 

عدد المستفيدين من  
حمالت متابعة  
 إجراءات الوقاية 

241,227 

المستفيدين  عدد 
من حلقات  

 التوعية 

147,232 
مستفيداً   14)

 جديداً( 
 

عدد المتدربين على  
إعداد خطط  
 استجابة محلية 

8,915 
عدد المسعفين  

 المدّربين 
1498 

عدد المتطوعين  
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 
166 

عدد المتدربين  
على إدارة  

مراكز الحجر 
 الصحي 

8,920 

عدد متطوعي  
االحمر  الصليب 

المدربين على  
 التوعية 

550 
  عدد المدربين على

 توعية  إقامة حمالت 
321 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين  

على اجراءات  
 الوقاية في الشركات 

1025 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها 

1,274 
عدد الملصقات  

والمنشورات التي  
 تم توزيعها 

1,274,023 
عدد المعدات التي تم  

 توزيعها
318,848 

 

عدد المستفيدين من  
المنصات  
 االلكترونية 

6,221 
واحد   مستفيد)

 (جديد
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 األجهزة األمنية والعسكرية 
 ساعة المنصرمة   24اإلجراءات التي تم التبليغ عنها خالل الـ  الجهة 

 . CIMICألف ليرة لبنانية( ومساعدات غذائية في كافة المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون العسكري المدني   400توزيع مساعدات اجتماعية )  - الجيش 
 مؤازرة األجهزة األمنية في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.   -
   ائية.تفريق التجمعات وتوجيه المواطنين لضرورة االلتزام بالتدابير الوق  -

المديرية العامة  
لقوى األمن  

 الداخلي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الكوارث،    أعلنت المديرية العامة لقـوى األمن الداخلي ـ شعبـة العالقات العامة أنه تطبيقاً للقرار الصادر عن غرفة العمليّات الوطنيّة إلدارة -
من فجر اليوم التالي، وذلك لمّدة شهر،    5:00والساعة    21:30الذي يقضي بمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ما بين الساعة  

، ما عدا القطاعات المذكورة في الجدولين المرفقين ربطاً والتي يسمح لها بالعمل خالل هذه المدة، ومن  2021-4-12ابتداًء من يوم االثنين  
لقرار  ، ستقوم قطعات قوى األمن الّداخلي بالتّشّدد في تنفيذ مضمون هذا ا"كورونا"أجل الحفاظ على الّسالمة العامة والحّد من خطر انتشار وباء  

 الذّي ينّص على ما يلي: 
 التشّديد على إلزامية وضع الكّمامة من قِبل المواطنين تحت طائلة تنظيم محضر ضبط بحق كل مخالف.  ▪
- 6/م. ص. تاريخ  96على األشخاص الذين تم استثناؤهم بموجب القرار رقم / فجًرا  5.00مساًء و  21.30يقتصر التجّول بين الّساعة   ▪

. أّما لألشخاص الذين ال يشملهم االستثناء والخاضعين لقرار اإلغالق فيُسمح لهم بالتّنقّل  القرارالمحّددة في  ، وفقا للشروط  2-2021
، وذلك للفئات التالية: الفنادق،  "covid.pcm.gov.lb"من خالل الولوج الى الرابط   "Impact"بعد حصولهم على إذن من منصة  

 واألسماك.  ،والفواكه ، وأسواق الخضارالمستشفيات وخدماتها المباشرة، الصيدليات، محّطات المحروقات، 
المستندات الالزمة )تذكرة سفر، بطاقة صعود إلى   ▪ الدولي باالنتقال بعد إبرازهم  المنتقلين من وإلى مطار بيروت  يسمح لألشخاص 

 الطائرة....(. 
يُسمح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع االلتزام بالتدابير واإلجراءات الوقائية من فيروس كورونا والتباعد االجتماعي ضمن نسبة   ▪

 % من قدرتها االستيعابية. 30
ت بعد استحصالها على  يمنع إقامة الوالئم، الخيم واإلفطارات الرمضانيّة ويُسمح للهيئات والجمعيّات الخيريّة بتوزيع األطعمة والمأكوال ▪

 إذن من وزارة الداخليّة والبلديّات. 

 ساعة المنصرمة حسب المناطق على النحو التالي:  24توّزعت المحاضر التي تم تسطيرها بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة خالل الـ  -

مجموع المحاضر منذ   ساعة المنصرمة   24عدد محاضر الضبط خالل الـ 

8 /3/2020 
 1 محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة لقرار التعبئة العامة 

 52997 بيروت 0 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )منع تجول، تباعد اجتماعي(

 66141 جبل لبنان 5 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 6 المجموع 
 26370 البقاع 

 20865 الشمال 

 20807 الجنوب  الجنوب  الشمال  البقاع  جبل لبنان بيروت

 187180 المجموع  0 0 0 1 5
 

المديرية العامة  
 م لألمن العا

 

 اإلفادة عن عدد الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات والحاالت في الحجر المنزلي.  -
 متابعة اإلجراءات المعتمدة على الحدود الجوية والبرية والبحرية بالتعاون مع فرق وزارة الصحة العامة.   -

المديرية العامة  
 ألمن الدولة 

 
 
 
 

 

ن  تسيير دوريات في مختلف المحافظات وإقامة نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة لمتابعة تنفيذ قرار اإلغالق العام وتحرير مخالفات بحق المخالفي -
 بالتدابير الوقائية.  لتزاملالبالتعاون مع البلديات وتنبيه المواطنين  

 اإلفادة عن تجمعات مطلبية في عدد من المناطق اللبنانية.   -
 ساعة المنصرمة: 24بقرار التعبئة العامة في المحافظات التي جاءت على النحو التالي خالل الـ  مالتبليغ عن نسبة االلتزا -

 جبل لبنان بعلبك الهرمل  النبطية  البقاع  عكار  الشمال  الجنوب  بيروت

20% 20% 10% 10% 20% 20% 10% 20% 
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 قرارات / إجراءات عامة 
حول اإلجراءات المتعلّقة بالركاب القادمين   2021نيسان  15بتاريخ    2/ 15صدر عن المديرية العامة للطيران المدني في وزارة األشغال العامة والنقل التعميم رقم  -

،  2021/ 17/4روت، ابتداء من  إلى لبنان، طلب بموجبه من جميع شركات الطيران وشركات الخدمات األرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي في بي
في الدول القادمين  PCRيوماً من إجراء فحص   15فترة ال تقل عن   COVID-19إعفاء الركاب القادمين إلى لبنان والذين مّر على تلقّيهم الجرعة الثانية من لقاح 

. ويطبّق هذا التعميم على الركاب الذين تلقّوا  2/ 7تعميم رقم  عند وصولهم إلى المطار في بيروت وفق اآللية المحددة في ال  PCRمنها، على أن يخضعوا لفحص  
   .مصر، الجزائر، المغرب وتونس الجرعة الثانية من اللقاح في لبنان أو في إحدى الدول التالية: الواليات المتحدة األميركية، كندا، استراليا، نيوزلندا، دول أوروبا،

 
  2021ايار    5في  و تالميذ شهادة الثانوية العامة  ل  2021  نيسان  21من    بدءاً م المدمج بدوامي قبل الظهر وبعده  العودة الى التعلّ أعلن وزير التربية والتعليم العالي   -

د المواد  ، وسيتم تحدي2021تموز  26جراء االمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها يوم االثنين في كما تقرر إ للشهادات المتوسطة والروضات.
 . المطلوبة لكل فرع من الفروع العامة والمواد االختيارية

 
المتعلّق بإجراء االمتحانات الرسمية لصفوف شهادة الثانوية العامة    2021نيسان    15بتاريخ    2021/م/ 112صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي القرار رقم   -

  http://drm.pcm.gov.lb: على كامل القرارلالطالع .  2021-2020بفروعها األربعة للعام الدراسي 
 

 التوصية التالية: 2021نيسان  14صدر عن اجتماع لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا بتاريخ  -
منهج مدمج يراعي كافة استئناف النشاط في القطاع التربوي بكافة فروعه ومراحله )التعليم العام، التعليم المهني والتقني والتعليم العالي( بشكل تدريجي ضمن  ▪

 وزارة التربية والتعليم العالي.   التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا عمالً بالدليل الصحي المعّمم بهذا الخصوص ووفقاً لمراحل زمنية تحّددها
  http://drm.pcm.gov.lb: يمكن االطالع على التفاصيل على الرابط: مالحظة

 
يص للهيئات والجمعيات الخيرية  حول الشروط والتعليمات المتعلّقة بالترخ  2021نيسان    12بتاريخ    2021/أ م/ 23صدر عن وزارة الداخلية والبلديات المذكرة رقم   -

كورون لفيروس  الوقائية  واإلجراءات  التدابير  متابعة  لجنة  توصيات  من  األول  البند  إلى  استناداً  المبارك  رمضان  شهر  خالل  الطعام  بتاريخ  بتوزيع  الصادرة  ا 
 . تضمنت المذكرة ما يلي: 7/4/2021
 يرية التي تقوم بتوزيع وجبات اإلفطار على الصائمين. التعليمات والشروط التي تطبق على الهيئات والجمعيات الخ ▪
 آلية استحصال الهيئات والجمعيات الخيرية على إذن خاص من وزارة الداخلية والبلديات لتوزيع الطعام.   ▪
 وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.    تشدد المديرية العامة لألمن الداخلي بمراقبة تقيّد الهيئات والجمعيات األهلية بالشروط والتعليمات الصادرة في القرار ▪

 
وتنفيذاً لمرسوم تمديد التعبئة العامة في مواجهة فيروس    2021/ 10/4إلحاقاً للبيان المعّمم بتاريخ    4/2021/ 12بيان صادر عن غرفة العمليات الوطنية بتاريخ   -

المتعلّق بإضافة القطاعات التالية التي يسمح لها بالعمل خالل مّدة حظر الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ومستند التجّول  ،  2021/ 30/9كورونا لغاية  
 مل الشركة من المنصة مع بطاقة الهوية الشخصية(:  للعاملين فيها )إذن ع

)الكمامات،   ▪ الوقاية الشخصية  أنواعها، مصانع األدوية والمستلزمات PPEsمصانع معدات  الغذائية على  المواد  المالية، مصانع  الوساطة  ، ...(، شركات 
للقطا أحذية طبية، الطبية، مراكز تعبئة وتوزيع األوكسجين، صناعة المالبس الطبية والصناعية  )ألبسة،  المستثناة، صناعة األلبسة واألحذية والجلود  عات 

اآلالت  صناعة  والتنظيف،  التعقيم  مواد  مصانع  التعقيم   ، والمعدات  ، كمامات(،  مواد  موزعو  التدوير،  إعادة  مصانع  والكهربائية،  اإللكترونية  والتجهيزات 
نقل األموال، عناصر   األمنية وشركات  الشركات  انترنت، مولدات كهربائية، كابالت، آالت ومعدات المصانع( والتنظيف،  صيانة )مصاعد، أجهزة طبية، 

 وشركات االنترنت.  
 
ً   سؤاالً   51وزارة اإلعالم عبر موقعها اإللكتروني، الئحة جديدة تتضمن    نشرت - وزارتي الصحة العامة واإلعالم  بين  وضعت بالتعاون    حول لقاح كورونا  وجوابا

 . تتضمن الالئحة: عالمية واليونيسف الصحة ال تيومنظم
 معلومات عامة حول اللقاحات المضادة لكورونا، ومدى فاعليتها، وعوارضها الجانبية، والوقت الذي تستلزمه كي تؤمن حماية لمتلقي اللقاح.  ▪
 على أنه آمن وفعال وال يتسبب بتخثرات دموية.   والتأكيد "أسترازينيكا"لقاح معلومات حول  ▪
   المتحول. 19-فاعليتها ضد الطفرات الجديدة من فيروس كوفيدوبين اللقاحات،  معلومات حول االختالف ▪
 . شراء اللقاحات وتخزينها وتوزيعها والرقابة على جودتهاآلية   لمعلومات حو ▪
اللقاح وتأثير  لحوامل والمرضعات والذين يعانون من أمراض مزمنة على اللقاح المضاد لكورونا،  مكانية حصول الحاالت الخاصة كالنساء امعلومات حول إ ▪

 . الخصوبةو الحمل على
 

 /https://corona.ministryinfo.gov.lbعلى الرابط:  األسئلة واألجوبة كافة يمكن إيجاد : مالحظة           
 
سنداً لمرسوم تمديد التعبئة العامة في مواجهة فيروس كورونا لغاية    4/2021/ 10بتاريخ    في السراي الكبير  بيان صادر عن غرفة العمليات الوطنية إلدارة الكوارث -

ة،  تقييم الواقع الوبائي واإلجراءات الواجب اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، وبناًء على نسب انتشار الوباء المرتفعة في المحافظات عام، وبعد  30/09/2021
 : ألخذ العلم

 التشديد على إلزامية وضع الكمامة تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين ▪
ولمدة شهر من الساعة التاسعة والنصف مساًء وحتى   4/2021/ 12من نهار اإلثنين الواقع بتاريخ    اعتبارا منع الخروج و الولوج إلى الشوارع والطرقات   ▪

قاً للشروط  وف  2/2021/ 6/م ص تاريخ  96بموجب القرار    استثناؤهم من كل يوم حيث يحصر التجول خالل هذه المدة باألشخاص الذين تّم    الخامسة فجراً 
وذلك   covid.pcm.gov.lbالخاضعين لقرار اإلغالق بعد حصولهم على إذن تنقل من خالل الرابط  االستثناءالمحددة في متنه ولألشخاص الذين ال يشملهم 

 ت، محطات المحروقات وأسواق الخضار والفواكه واألسماك الفنادق، المستشفيات وخدماتها المباشرة، الصيدليا: للفئات التالية
لإلجراءات المشّددة   اتخاذهابالتدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا مع ضرورة    االلتزامالطلب من المرجعيات الدينية الوطنية التحذير من مغبّة عدم   ▪

 يعابية االست% من قدرتها  30في دور العبادة أثناء إقامة الصلوات بنسبة 
بعد إبرازهم المستندات الالزمة )تذكرة   خالل توقيت حظر الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقاتمن وإلى مطار بيروت الدولي    باالنتقال يسمح لألشخاص  ▪

 سفر، بطاقة صعود إلى الطائرة، ....(. 
الخيم واإل  ▪ الوالئم،  إقامة  للهيئات  يمنع  الرمضانية مع السماح  بتوزيع الطعام والمأكوالت بعد استحصالها على اذن من وزارة  فطارات  الخيرية  والجمعيات 

 الداخلية والبلديات 
مذكورة في الجدول    الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات وتوقيت عملها ومستند التجّول للعاملين فيهاإن القطاعات التي يسمح لها بالعمل خالل مدة حظر   ▪

 (http://drm.pcm.gov.lbبالتفصيل على الرابط:  البياناالطالع على  يمكن المرفق بالبيان. )
 

الى جميع االدارات والمؤسسات    بالطلببناء على اقتراح اللجنة الوزارية،    القاضي  2021/ 03/ 26تاريخ    5/2021جلس الوزراء التعميم رقم  مصدر عن رئاسة   -
 %. 50لعمل بنسبة حضور ال تتخطى الـ باالعامة 

 
 594459/01أو  1214لوزارة الصحة العامة:  االتصال مباشرة على الرقم الساخن  ، عند الشعور بأية عوارض
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 ساعة المنصرمة   24خالل الـ  لمختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامةا

 

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

 المختبرات / المستشفيات 
عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد  

 القضاء

 17 مستشقن رفيق الحريري الجامع  

ات العائلة  2 مختير

 1 مستشقن الوردية 

ات   CEMA 1مختير

 1 مستشقن راغب حرب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 المختبرات / المستشفيات 
 عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد

 مكان السكن 

 17 مستشقن رفيق الحريري الجامع  

ات السالم  7 مختير

ات   INOVIE 6مختير

 4 مركز األطباء 

 النبطية الحكوم  
 3 مستشقن

 3 حرب مستشقن راغب 

ات العائلة  2 مختير

 1 مستشقن الوردية 

ات   CEMA 1مختير

  وبولس
ات عقيق   1 مختير

 1 مستشقن شحال 

ق ات المرسر  1 مختير

 1 مستشقن دار األمل 
 
 
 

 ساعة المنصرمة(  24لمختبرات التي لم تحدد رقم الهاتف )خالل الـ ا

 المختبرات / المستشفيات 
 تحديدعدد الحاالت اإليجابية دون 

 رقم الهاتف

 3 مستشقن سان جورج الحدث 

 2 مستشقن بنت جبيل الحكوم  

ات العائلة  2 مختير

ات الهادي  2 مختير

 1 مستشقن دار األمل 

 1 المستشقن العسكري 

 صيدا الحكوم  
 1 مستشقن

 1 مستشقن رفيق الحريري الجامع  
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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

 HALBA Governmental Hospital مستشفى حلبا الحكومي  حلبا

 TRIPOLI Governmental Hospital مستشفى طرابلس الحكومي  طرابلس 

 BATROUN Governmental Hospital مستشفى البترون الحكومي  البترون

 Ftouh Kesserwan Gov. Hospital مستشفى فتوح كسروان الحكومي )البوار(  كسروان 

 Sebline Governmental Hospital سبلين الحكومي  مستشفى سبلين

 Saida Governmental Hospital صيدا الحكومي  مستشفى صيدا 

 NABIH BERRI Gov. Hospital بّري الحكومي الجامعي نبيه مستشفى  النبطية

 TEBNIN Governmental Hospital الحكومي  تبنينمستشفى  تبنين 

 BINT JBEIL Governmental Hospital الحكومي مستشفى بنت جبيل  بنت جبيل

 BAALBECK Gov. Hospital مستشفى بعلبك الحكومي  بعلبك

 Hermel Governmental Hospital الهرمل الحكومي  مستشفى الهرمل 

 ELIAS EL HRAWI Gov. Hospital الحكومي   الرئيس الياس الهراويمستشفى  زحلة 

 Baabda Governmental Hospital مستشفى بعبدا الحكومي  بعبدا

 
 

 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

مختبرات رودولف ميريو )الجامعة   بيروت
 المتحف( – اليسوعية

Laboratoires Rodolphe Mérieux (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  الجعيتاويمستشفى اللبناني  بيروت

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire الورديةمستشفى  بيروت

 Clemenceau Medical Center (CMC) مركز كليمونصو الطبي بيروت

 Doctors’ Center مختبر مركز األطباء  بيروت

 Fontana Laboratories مختبر فونتانا )الحمرا(  بيروت

 General Security Laboratories ( العدليةمختبر األمن العام ) بيروت

 CEMA مختبر سيما  بيروت

 Ghorra-Jabre Laboratories مختبرات جبر وغّرة األشرفية 

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center مارك  مختبر السان األشرفية 

 PHD PHDمختبر  بيروت

 Saint Joseph Medical Center مختبر مركز مار يوسف الطبي بيروت

 Dar al Hawraa Medical Center مختبر دار الحوراء  بيروت

 Bey Lab – Furn El Shubbek مختبر باي الب  فرن الشباك 

 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) الحديثةالمختبرات   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 

دياغنوستك   ناشيونالمختبر  حارة حريك 
 كومباني سيرفس

National Diagnostic Services Company (NDSC) 

مركز   -مختبر الدكتور محمود عثمان  المريجة 
 الطبية  التحاليل

Center Diagnostic Medical 

 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

 INOVIE Liban- INOVIEمختبر بعبدا

الجزئيّة   اإلحياءمختبر علم  الحدث 
 في الجامعة اللبنانية

Molecular Biology and Cancer immunology Laboratory in 

LU 

مختبر سان ميشال للتحاليل   الضبية
 الطبية 

Saint-Michel Lab 

 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 

 Hopital St. Joseph )مركز ريموند وعايدة نجار ) مستشفى مار يوسف المتن 

 Haroun Hospital مستشفى هارون الزلقا 

  مختبر مركز الشرق األوسط الصحي  بصاليم 

 Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو  المنصورية

 Haykal Albert Hôpital مستشفى هيكل  الكورة 

 University of Balamand مختبر جامعة البلمند الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN) االستشفائي مركز الشمال   زغرتا

 Saydet Zghorta University Medical Center معي الطبياالمركز الج –سيدة زغرتا  زغرتا

 Family Medical Center – Zghorta المركز العائلي الطبي  زغرتا



 Mazloum Hospital مستشفى المظلوم طرابلس 

 Al Mounla Hospital مستشفى المنال  طرابلس 

 Nini Hospital النينيمستشفى  طرابلس 

 LMSE ، الجامعة اللبنانية والبيئةمختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس 

 Islamic Charitable Hospital المستشفى اإلسالمي الخيري  طرابلس 

 Dar El Chifaa Hospital مختبر مستشفى دار الشفاء طرابلس 

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

 Boulos & Akiki Lab عقيقي وبولسمختبر  جبيل

 Wakim Centre Médical مختبر واكيم جونية 

 Elite Medical Center مختبر إيليت الطبي جعيتا

 Hospital Wzein Ain وزين  عبنمستشفى  الشوف 

 Eva Lab مختبر إيفا الب  عرمون 

 UMC Hospital Hammoud مستشفى حمود الجامعي  صيدا 

 Al Karim Medical Laboratory (KML) الكريم مختبر  صيدا 

 Al Labib Medical Center لبيب الطبي مركز صيدا 

 Lebanese Diagnostic Centerمختبر الـ   صور 

 Family Medical Laboratories مختبر العائلة  الغازية

 Hospital Harb Ragheb Sheikh مستشفى الشيخ راغب حرب  النبطيّة

 SDC (Center Diagnostic Sabbah) اح مختبر الصبّ النبطية

 Al Salam Laboratories مختبر السالم النبطية

 Hopital Du Secours Populaire مختبر مستشفى النجدة الشعبية النبطية

 Jabal Amel Hospital مستشفى جبل عامل  صور 

 Mashrek Diagnostic Center (MDC) للتشخيص الطبي  مختبر المشرق صور 

 Dar Al Hikmah Hospital دار الحكمةمستشفى  بعلبك

 Hospital University Dar Al Amal مستشفى دار األمل الجامعي  بعلبك

 Medical Care Laboratories - Baalbek مختبرات العناية الطبية  بعلبك

 Medical Care Laboratories - Labweh مختبرات العناية الطبية  اللبوة 

 Tal Chiha Hospital مستشفى تل شيحا  زحلة 

 Hospital General Khoury مستشفى خوري  زحلة 

 MCC (Center Care Medical) مختبر ميديكال كير سنتر  زحلة 

 Hopital Libano-Francais المستشفى اللبناني الفرنسي زحلة 

 Hopital Reyak مستشفى رياق  رياق

 العسكرية  المستشفيات مختبرات 
 Hôpital Central Militaire المستشفى العسكري المركزي في بيروت  بيروت

 Drive-Thruبطريقة  "   األنفية"المسحات   عينات  ألخذالمختبرات المؤھلة 
تريتمانت سنتر  دياغنوستكمختبر ميديكال  بيروت

 )الحمراء( 
Medical Diagnostic Treatment Center (MDTC) 

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

 Itani Medical Laboratories مختبرات عيتاني  بيروت

 Sakiet Al Janzir Laboratories مختبر ساقية الجنزير  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

 United Healthcare Center مختبرات المتحدة للرعاية الصحية الشياح

 Al Naqaa Medical Center مختبر النقاء الطبي األوزاعي

 Laboratoire le Boulevard البولفار مختبرات  بدارو

 CHU Al Yussef مركز اليوسف االستشفائي التعليمي  حلبا

 Hopital El Koura مستشفى الكورة  الكورة 

 Kesserwan Medical Center مركز كسروان الطبي كسروان 

 Lab Expert مختبر إكسبرت الب  المنصوريّة

 Saint Elie Laborator مختبر سانت ايلي انطلياس 

 BMP Laboratory مختبر ب م پ  ذوق مصبح 

 Laboratoire Dr. Elie Taleb مختبر الدكتور إيلي طالب  جونية 

 MEMER Leb للتحاليل الطبية األوسط مختبرات الشرق  جونية 

 Family Clinic مختبر فاميلي كلينيك صيدا 

 First Lab الب مختبر فيرست   العاقبية

 Riyad Medical Laboratories مختبرات الرياض الطبية  جنينجب 

 ADC مختبر مركز التشخيص الطبي  جب جنين

 LAB Life مختبر اليف الب  بعلبك

 Beqaa Medical Lab مختبر مركز البقاع الطبي زحلة 

 Laboratoires Saint George مختبرات السان جورج زحلة 

 Araibi Medical Laboratories الطبّيّةمختبرات العريبي  رياق

  مختبر مستشفى البقاع  البقاع 
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 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع

 

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

