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 حسب األقضية  النشطةتوّزع الحاالت 
 

  

 
 8881 

 تم تسجيلها   ةحال

 2020/ 2/ 21ذ  من
   

 

 

1212 
 وافدين 

7669 
 مقيمين

   

103 
 حالة وفاة 

 439 
 جديدة   حالة

   

2724 
 شفاء   لةحا 

 44 
 ينوافد

395 
 مقيمين 

   

  
  

407 
تسجيلها في القطاع  حالة تم 

 الصحي 

 409,538 
كورونا منذ   فحص

21/2/2020 
   

29 
حالة تم تسجيلها في القطاع  

ساعة    24الصحي خالل الـ 
 المنصرمة 

 4739 
لمقيمين في  فحوصات كورونا ل

ساعة   24المختبرات خالل الـ 
 المنصرمة 

   

 

 1625 
فحص كورونا للوافدين في  

  ساعة 42المطار خالل الـ 
 المنصرمة 

   

 

 

6054 
 ( Active Cases)حالة نشطة 

5780 
 في العزل المنزلي   حالة

 274 
 استشفاء  تحاال

   

48 
متوسطة خالل الـ  جديدة  ةحال

 ساعة المنصرمة  24

 206 
مجموع الحاالت  

 المتوسطة 
   

16 
  جديدة في العناية الفائقة  ةحال

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ  

 68 
الحاالت في  مجموع 

 العناية الفائقة 
   

  عالميا   لبنان 

 عدد اإلصابات اإلجمالي  21,736,260 8881
   

 عدد الوفَيات  771,089 103
   

 نسبة الوفَيات  % 3,54 % 1.15
   

 عدد حاالت الشفاء  14,471,063 2724

 pm 8:00مالحظة: آخر تحديث للمعلومات 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 

 حالة قيد التحقق  1759 :مالحظة ةمنحنى الحاالت النشط
 

 22:00مالحظة: آخر تحديث للمعلومات 
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 األقضية والبلداتالتوّزع اليومي لإلصابات حسب  
 

 االت عدد الح ن كسروا   االت عدد الح المتن   االت عدد الح بيروت

 3 عجلتون  2 انطلياس   1 ن المريسة عي

 1 أدونيس   2 بعبدات   1 المنارة 

 1 كسليك جونية   2 ودبرج حم  1 الروشة 

 4 دونية صربا   3 برمانا   9 الحمرا

 1 القليعات   2 الدكوانة   2 طبة صي الم

 1 سهيلة   4 المنصورية   1 الخياط تلة 

 1 ذوق مصبح   1 النقاش   1 الصنايع 

 االت عدد الح جبيل  1 ية ضة البوشرالرو  4 المزرعة

 1 بالط   2 فيل سن ال  2 برج أبي حدير

 1 جبيل   1 الزلقا   1 البسطة الفوقا 

 االت عدد الح طرابلس   1 قيد التحقق   11 يدة طريق الجد

 1 البداوي   االت عدد الح الشوف   1 راس النبع 

 8 الميناء   1 علمان الضيعة   25 األشرفية 

 1 الحديد  باب  3 برجا  1 ية العدل

 8 التبانة باب   1 تا بقعا  1 قيد التحقق 

 االت عدد الح زغرتا  1 بسابا   عدد الحاالت  بعبدا

 1 علما  2 دلهون  3 انة عين الرم

 9 إهدن   1 داريا   3 بعبدا 

 1 كفرزغاب  1 جدرا  2 بئر حسن 

 1 توال جبة   3 الجية   10 برج البراجنة 

 2 زغرتا  3 الناعمة   5 الغبيري 

 1 قيد التحقق   1 وادي الزينة   1 ث حدال

 االت عدد الح البترون   1 الوردانية   5 حارة حريك 

 7 شكا  1 سعديات ال  1 الحازمية 

 1 التحقق قيد   1 السمقانية   1 الجناح 

 االت عدد الح بشري  1 قيد التحقق   4 كفرشيما

 1 بان  ت عدد الحاال عاليه   2 وزاعياأل

 1 بشري   4 عرمون   1 غديرالتحويطة 

 االت عدد الح المنية الضنية   6 مونبشا  1 ق قيد التحق

 1 بحصة   4 بليبل   ت عدد الحاال صيدا 

 1 دير عمار  4 الشويفات العمروسية   1 عنقون

 1 ت يحقل  2 حي السلم   1 ة عين الحلو 

 12 المنية   3 خلدة    1 الهاللية 

 1 قيد التحقق   1 قيد التحقق   3 المية ومية 

 ت عدد الحاال كار ع  ت عدد الحاال الكورة   2 الصرفند 

 1 العبدة   1 قيد التحقق   3 قيد التحقق 

 1 عبديل   ت عدد الحاال زحلة   ت عدد الحاال صور 

 1 ببنين   1 ح أبل  2 البرج الشمالي 

 1 بزبينا   2 شتورة   1 ركةعم

 1 ب برج العر  2 دل عنجر مج  5 مجدل زون

 1 فنيدق   3 قب الياس   1 مجدل

 1 حلبا   2 يا تعلبا  1 اقورة الن

 2 سعدين  4 قيد التحقق   3 قيد التحقق 

 1 تل العباس الغربي   ت عدد الحاال غربيع البقاال  ت عدد الحاال النبطية 

 1 قيد التحقق    3 مشغرة  5 عدشيت شقيف 

 ت عدد الحاال يا راش   2 قيد التحقق   1 جباع 

 1 بة العق  ت عدد الحاال بعلبك  1 فوقا النبطية ال

 2 عين عانا   1 سالعر  3 تول 

 1 مزرعة جب فرح  1 لبك بع  ت عدد الحاال بنت جبيل

 1 التحقق قيد   2 قصرنبا   3 خربة سلم 

    ت عدد الحاال الهرمل   ت عدد الحاال حاصبيا 

    1 الهرمل  1 كفرشوبا

 
 

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

 

 
 
 

 توّزع حاالت الشفاء حسب األقضية توزع الحاالت النشطة حسب األقضية

 
 
 
 

 
 
 

 توّزع الوفيات حسب الفئة العمرية توّزع الوفيات حسب األقضية 

 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 مني للقرارات بحسب العدد اإلجمالي للحاالت ل الز التسل

 
  
 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية 

   
 
 

 توّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االلتزام
 

 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :رجعالم
 

 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 
 

 

 

 

  
 

 
 

 ّزع الحاالت حسب الفئة العمريةو ت الجنستوّزع الحاالت حسب 
       

 

 
 

  
 

 
 

 2020/ 16/8 – اإلجراءات قيد التنفيذ

 وزارة الصحة العامة
حول كيفية التصّرف في حال تم تسجيل حالة كورونا إيجابية    تعميمصدر عن مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة العامة   -

المطلوبة مع التشديد على ان  للمخالطين، مدة الحجر  PCR الـإلجراء فحوصات  لناحية تعريف وتحديد المخالطين، المدة الزمنية
   من المرض وأن اعتماد الحجر وااللتزام به هو اإلجراء األساسي للحد من انتشار الوباء.  الفحص السلبي ال يعني خلو المخالط 

ه بها لترّصد  مع البلديات للمخالطين والحاالت المشتب في مختلف المناطق اللبنانية بالتعاون    PCR الـ تكثّف الوزارة عدد فحوصات   -
مثل عزل بعض المناطق بالتنسيق مع    القرارات المناسبة للحد من انتشار الفيروسواتخاذ  في كل منطقة  وتحديد الواقع الوبائي  

 المحافظات واألجهزة األمنية. 
 ستشفيات وفي الحجر المنزلي.يومي في الم لوافدين بشكل لكافة الحاالت النشطة ولاألوضاع الصحية تتابع الوزارة  -
المستشفيات   - الطبية في  المستلزمات  تأمين  الوزارة  بفيروس كورونا  تتابع  للمصابين  المطلوبة  الرعاية الصحية  لتقديم  الحكومية 

 والمصابين من جراء انفجار مرفأ بيروت.  
حيث تم    13/8/2020و    8/2020/ 12مة بتاريخ  صدر عن الوزارة نتائج فحوصات إضافية أجريت في المطار للرحالت القاد -

 توزعت على الشكل التالي:   ثالث حاالت إيجابيةتسجيل 
 عدد الحاالت اإليجابية  رقم الرحلة  الشركة  لة قادمة من رح

 )الدفعة األخيرة(   2020/ 8/ 12

 MEA 307 1 القاهرة
 1 828 الشركة التركية  إسطنبول 

 )الدفعة األولى(   2020/ 8/ 13

 RB 183 1 دمشق 
 3  المجموع 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 الصليب األحمر اللبناني  

عدد الحاالت  
التي تم نقلها  

إلى  
 المستشفيات 

3655 
حالة   32)

 جديدة( 
 

عدد مراكز 
اإلسعاف التي  
 تستجيب 

عدد مراكز  47
اإلسعاف اإلضافية  
 الجاهزة لالستجابة  

فحوصات  عدد  0
PCR   التي تم نقلها

 إلى المختبرات 

41338 

  فحصا   80)
 ( جديدا  

عدد 
المستفيدين من 
حلقات التوعية  

 حول
COVID- 

67048 

  ا  مستفيد 24)
 ( جديدا  
 

  عدد المتدربين
على إعداد  
خطط استجابة  

 محلية 

8509 
 

عدد المسعفين  
   المدّربين

عدد المتطوعين   1444
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 

166   
 

  عدد المتدربين
على إدارة  
مراكز الحجر 

 الصحي 

8320 

 

  عدد متطوعي
حمر  الصليب اال

المدربين على  
 التوعية 

550   
 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين  

 توعية العلى 

عدد المتطوعين   217
الجامعيين المدربين  
على اجراءات  

 الوقاية في الشركات  

967 
 

  المرافقعدد 
 التي تّم تعقيمها 

413 
 فقانمر)

 ( انجديد
 

عدد الملصقات  
  والمنشورات 
 التي تم توزيعها 

1207656 
عدد المعدات التي   

 تم توزيعها 

72087 

(97 
مجموعة 
 جديدة( 

عدد المستفيدين من  
 ة المنصات االلكتروني 

4085 
  مستفيد واحد)

 (جديد

  

 

   األمنية العسكرية واألجهزة 
 م المها الجهة  

 .في مختلف المناطق اللبنانيةتسيير دوريات راجلة ومدولبة  - الجيش 
 . CIMICتوزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون المدني العسكري   -

العامة   المديرية 
 لقوى األمن الداخلي 

 المناطق للسيطرة على وباء كورونا لمدة أسبوع قابلة للتجديد:   ضعزل بع -
 الموقع  المحافظة / القضاء 

 )الترّيث بالعزل بأمر من المحافظ(. جلول  أرض   :طريق الجديدة  - محافظة بيروت 

 ر من قبل البلدية( ي حي األكراد )التداب   :برج البراجنة  - قضاء بعبدا

 عزل بلدة برجا  - قضاء الشوف 

 منازل متفرقة  عزل  : الشويفات - قضاء عاليه 
 منازل متفرقة  عزل  :عرمون -

 عزل بلدة مجدل زون - قضاء صور 

لمدة   - قضاء بنت جبيل  الحيوك  جل  حي  سلم،  خربة  بلدة  وحجر  أ  3عزل  للتجديد  قابلة  يام 

  بإشراف قرى األمن الداخلي.   ا  يوم 14المخالطين لمدة 
العامة   المديرية 

 العاملألمن 
 على المرافئ والمعابر الحدودية.  في المطار وتطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة  -
في مختلف    به بها واإليجابية والحاالت في الحجر المنزلي للمقيمين والوافدينتقّصي ومتابعة الحاالت المشت  -

 .  المناطق اللبنانية
   عامال من الجنسية البنغالدشية في بلدة توال في الجنوب لثبوت اختالطهم بحاالت إيجابية.   49التبليغ عن حجر   -

العامة   المديرية 
 الدولة ألمن 

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

 التي تقوم بها وزارة الصحة العامة.  
ات التي تم تنفيذها لحجر الحالة وفحص  التبليغ عن تسجيل حالة إيجابية بين جنود فوات حفظ السالم واإلجراء -

    وحجر المخالطين.
 

      وزارة األشغال العامة والنقل

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

 44 عدد الرحالت  41 عدد الرحالت 

  3934 عدد المغادرين  2289 عدد الوافدين 

 ساعة المنصرمة(  24)خالل الـ  افئ لمرا
 مغادرة  دخول  المرفأ 

 على متنها  الوجهة  العدد  على متنها  قادمة من  العدد 

    ذرة إيطاليا  1 مرفأ بيروت 

    حديد  االسكندرون  1

    مستوعبات  بور سعيد  1

 فارغة اليونان  1    مرفأ طرابلس 

 غةفار االسكندرون  1 حديد  االسكندرون  1 مرفأ صيدا 

 2 4 المجموع 
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 مخالفات قرارات التعبئة العامة
 . تجمعات مطلبية ومظاهرات  -
   وبالعدد المحدد من الزبائن. التزام المطاعم والمقاهي بالمسافة اآلمنة بين األشخاص عدم  -
اليدين، الحفاظ    عدم االلتزام بالتدابير واإلجراءات الوقائية المطلوبة في األسواق )وضع الكمامة أو قناع الوجه، تعقيم -

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

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

  
 
 

 PCR المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـئحة بالمختبرات ال

 

 

 المستشفيات الحكومية 

 الموقع  اسم المستشفى   الموقع  اسم المستشفى  

 بنت جبيل مستشفى بنت جبيل الحكومي  بيروت مستشفى رفيق الحريري الجامعي 

 زحلة  الحكوميمستشفى الرئيس الياس الهراوي  طرابلس  ى طرابلس الحكومي مستشف

 البترون مستشفى البترون الحكومي  كسروان  البوار  - مستشفى فتوح كسروان الحكومي 

 حلبا مستشفى حلبا الحكومي  بعلبك  مستشفى بعلبك الحكومي

   تبنين  مستشفى تبنين الحكومي 

 المستشفيات الخاصة 

 الموقع  اسم المستشفى / المختبر  الموقع  المختبر  /اسم المستشفى  

 بيروت AUBMC مستشفى الجامعة األميركية
مستشفى أوتيل ديو دو فرانس  

(HDF/Mérieux/USJ ) 
 بيروت

 Saint Georgeمستشفى القديس جاورجيوس 
Hospital 

 بيروت ( LAUمستشفى رزق ) بيروت

 طرابلس  شفى المظلوم مست  جبيل CHU-NDS مستشفى سيدة المعونات الجامعي

 بعبدا  مختبر الهادي طرابلس  مستشفى المنال

 جبيل مختبر عقيقي  الكورة  مستشفى هيكل

 صور  MDC مختبر المشرق المتن  مستشفى سرحال 

 صور  مستشفى جبل عامل  بيروت HLGمستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي 

 بيروت مختبر مركز األطباء  بعبدا  MLHمستشفى جبل لبنان 

 صيدا KMLمختبر الكريم  بعبدا  مستشفى السان جورج الحدث 

 النبطية SDCمختبر الصباح  الشوف  مستشفى عين وزين

 بعبدا  INOVIEمختبر  صيدا مستشفى حمود الجامعي 

 المتن  TRANSMEDICALمختبر  بعلبك  مستشفى دار األمل الجامعي 

 زحلة  MCCمختبر  النبطية مستشفى الشيخ راغب حرب 

 الحازمية  SACRE-COEURمستشفى قلب يسوع  زغرتا CHNالشمال االستشفائي  مختبر

 المنصورية  BELLEVUEمستشفى  الحازمية  CLINIGENمختبر 

 الغبيري المختبرات الحديثة 

مختبر مكروبيولوجيا الصحة والبيئة 

LMSE  – الجامعة  هالمعهد العالي للدكتورا ،

 اللبنانية

 طرابلس 

 AMERICAN DIAGNOSTICمختبر 
CENTER 

 بيروت مستشفى الرسول األعظم  بيروت

 طرابلس  مستشفى النيني  زحلة  مستشفى خوري 

 Medical Diagnostic Treatmentمختبر 
Center  (MDTC )–    فقطDrive-through 

  الحمرا 
 


