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 إلدارة الكوارث  العمليات الوطنيةغرفة 

 COVID-19التقرير اليومي حول 
 

 
 
 
 

 21:30 وقت صدور التقرير:  214 تقرير رقم: 2020 تشرين األول 17 األحدالتاريخ: 

 
 
 
 

 

 حسب األقضية النشطة توّزع الحاالت 
 

  
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 

 منحنى الحاالت النشطة 

 حالة قيد التحقق  10614 :مالحظة
 

 الجديد في التقرير: 

إقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع عدد اإلصابات المتعّلق باستمرار  18/10/2020تاريخ  1258الداخلية والبلديات رقم قرار وزارة -
 بفيروس كورونا فيها. 
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 مستوى خطر انتشار فيروس كورونا المستجد حسب األقضية المنصة االلكترونية لقياس 
 

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

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

 في كل قضاء. للمزيد من المعلومات بشكل يومي، يمكن الدخول على الرابط التالي:  
RiskLevelInMunicipalities-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 االختصاصيين في العمل المتحدة اإلنمائي، منظمة الصحة العالمية، منظمة ا ليونسيف، وزارة الصحة العامة، 

 االجتماعي. 
 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
 

 
 

 
 
 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 (تشرين األول 18 - تشرين األول 5اليومي ) 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
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 حسب األقضية الوفاةتوّزع حاالت 

 
 حسب الفئة العمرية   الوفاةتوزع حاالت 

 

 
 

 

 نالمستشفيات ومنطقة السك حسبتوّزع حاالت الوفاة 

 
 السكن  المستشفى 

 )القضاء( 
 وجود أمراض مزمنة  العمر )سنة(  الجنس 

 نعم 55 ذكر   النبطية بري الحكومي 

 نعم 73 ذكر  زحلة أطباء بال حدود 

 نعم 59 ذكر  كسروان  دة المعوناتسي

 
 

 
 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية
  

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 توّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االلتزام
 

  
 

 

 الفئة العمريةتوّزع الحاالت حسب  الجنس توّزع الحاالت حسب
 

  

 

 
 
 
 
 

 

 10/2020/ 18اإلجراءات قيد التنفيذ       
 وزارة الصحة العامة

استراتيجيتها   - تنفيذ  إطار  الوباءضمن  تفشي  الثانية من  المرحلة  الـ،  لمواجهة  إجراء فحوصات  الوزارة حمالت  في    PCRتكثّف 
مختلف المناطق اللبنانية، السيما في القرى والبلدات التي تسّجل أعداداً متزايدة من اإلصابات، وتتابع بشكل دقيق اإلجراءات التي  

 تنفّذها البلديات من أجل الحد من انتشار الفيروس محلياً.  

 

 
  اللبناني   األحمرالصليب  

عدد الحاالت  
التي تم نقلها  

إلى  
 المستشفيات 

6563 
حالة  68)

 جديدة( 
 

عدد مراكز اإلسعاف 
 التي تستجيب 

عدد فحوصات  48
PCR  التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات 

 

50845 
(155 

 فحصاً 
 (جديداً 
 

عدد المستفيدين من 
حمالت متابعة 

 إجراءات الوقاية 

235498 
 

عدد المستفيدين  
من حلقات  

 التوعية 

86750 
(280 

مستفيداً  
 جديداً(
 

عدد المتدربين على  
إعداد خطط استجابة 

 محلية 

8760 
 

عدد المسعفين  
 المدّربين

عدد المتطوعين   1498
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 

166 

عدد المتدربين  
على إدارة  

مراكز الحجر  
 الصحي 

8646 
 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  

 المدربين على التوعية 

المدربين عدد  550
إقامة   على

 توعية حمالت

291 
 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين 

على اجراءات  
 الوقاية في الشركات 

967 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها 

643 
مرافق   4)

 جديدة( 
 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم 

 توزيعها

عدد المعدات   1242780
 التي تم توزيعها

128772 
 

المستفيدين من عدد 
المنصات  
 االلكترونية 

4293 
 دانمستفي)

 ( انجديد

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 األجهزة األمنية والعسكرية
 المهام الجهة 

 الجيش 
 
 

 . CIMICتوزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون المدني العسكري  -
 . إقامة حواجز ظرفية في مختلف المناطق ومساندة قوى األمن الداخلي في عزل البلدات -
 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  ساعة المنصرمة  24عدد محاضر الضبط خالل الـ 

 5 محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة   8/3/2020

 21044 بيروت  0 والتباعد االجتماعي(محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )األراكيل 

 19943 جبل لبنان 239 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 244 المجموع 
 8528 البقاع

 7448 الشمال 

 7558 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

 64521 المجموع 60 9 82 71 22
 -  

المديرية العامة  
 العام لألمن 

 
 
 
 
 

(، األمن  1(، امن الدولة )1: األمن العام )إصابات جديدة بين عناصر القوى األمنية  3تسجيل  عن  اإلفادة   -

 (.  1الداخلي )
 سجيناً في سجن البترون بفيروس كورونا.   42اإلفادة عن إصابة  -
خمسة   - لمدة  وعزلها  صور  قضاء  في  المعشوق  محلة  إقفال  عن  لغاية    18/10/2020من    أياماإلفادة 

 بسبب انشار الفيروس فيها.   23/10/2020
 اإلفادة عن التزام البلديات بقرار وزير الداخلية والبلديات:   -

 البلديات التي لم تلتزم بالقرار  البلديات التي التزمت بالقرار 

عربصاليم،   ياطر،  شقرا،  العبودية،  القبيات،  المجدل،  عندقت، 
كفرزبد، حوش حاال، الفرزل، نيحا، قاع الريم، سعدنايل،  ميمس،  

تربل،   الدلهميه،  رياق،  بوارج،  شتورة،  الياس،  بر  أبلح،  تعلبايا، 
   خربة قنفار  

الناعمة،   الدامور،  الجية،  جدرا،  برجا،  شحيم،  مزبود،  كترمايا، 
 اعمة، كفرحيم، دير القمر، بتلون، بطمة، نيحا، الورهانية.  حارة الن

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

المديرية العامة  
 الدولة ألمن 

 
 
 
 
 

 اإلفادة عن اإلجراءات التي تقوم بها البلديات التي شملها قرار اإلقفال من وزارة الداخلية والبلديات.   -
مؤازرة البلديات وخاليا إدارة األزمات المحلية في تنفيذ دوريات في البلدات والقرى للتأكد من تطبيق الشروط   -

 الصحية وااللتزام بالحجر الصحي في عدد من قرى قضاء صور.  
اعة  س  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 

  - % 40 ال التزام % 65 % 40 % 40 % 55 % 50 % 50

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

 الرحالت المغادرة  القادمة  الرحالت

 37 الرحالت عدد  39 عدد الرحالت 

  4549 عدد المغادرين 3836 عدد الوافدين 
 ساعة المنصرمة(  24المرافئ )خالل الـ  

 السفن المغادرة السفن القادمة  المرفأ

 الحمولة الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  العدد 

 فارغة  مصر  1 مازوت  اليونان  1 طرابلس 

 مازوت  طرابلس  1 مستوعبات  انطاليا 1 بيروت

 2 2 المجموع

   
 

 قرارات / إجراءات عامة 
ق باستمرار إقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع  المتعل 2020/ 18/10بتاريخ  1258القرار رقم صدر عن وزير الداخلية والبلديات  -

وذلك بناء على توصيات اللجنة المصغّرة التابعة للجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا. أبرز ما   ، إصابات كورونا فيها
 جاء في القرار: 

البلدات المدرجة في القرار اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً من يوم اإلثنين في   • لغاية الساعة السادسة    19/10/2020إقفال 
، على أن يتوقف العمل في كافة اإلدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة المتواجدة في  2020/ 26/10صباحاً من يوم اإلثنين في  

لمناسبات االجتماعية والحفالت والسهرات والتجمعات على اختالف أنواعها والتنسيق مع رجال الدين  نطاق تلك القرى وإلغاء كافة ا
 وحدد القرار القطاعات المستثناة من قرار اإلغالق.  ، هذا  إلقفال دور العبادة

 الليل لغاية السادسة صباحاً.  إبقاء العمل بتوقيت منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ما بين الساعة األولى من بعد منتصف   •

أشخاص في السيارات الخصوصية،    4أشخاص في السيارات العمومية،    3تحديد أعداد المنتقلين بوسائل النقل العامة والخاصة ) •
 نصف القدرة االستيعابية آلليات النقل المشترك والباصات(. 

والمالهي والمراقص الليلية على كافة األراضي اللبنانية تحت   إقفال كامل وحتى اشعار آخر ومن دون أية استثناءات لكافة الحانات  •
 طائلة إحالة المخالفين إلى القضاء المختص.  

 التزام المواطنين في كافة المناطق بوضع الكمامة والحفاظ على المسافات األمنة وتفادي االكتظاظ عند االضطرار للتنقل.  •
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التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي في البلدات والقرى غير  قرار فتح أو إقفال المؤسسات التعليمية والو   حصر  • حدات اإلدارية 
 وزير التربية والتعليم العالي.  ب المقفلة 

تكليف المحافظين بتحديد النطاق البلدي في البلدات الكبرى الواردة في القرار والمتداخلة مع بلدات أخرى، اتخاذ اإلجراءات المناسبة   •
، التشديد على المواطنين في القرى والبلدات التي سيتم إقفالها  وطلب مؤازرة القوى األمنية عند الضرورة  ار لتطبيق مضمون القر

، الطلب من القائمقامين اإليعاز إلى بضرورة التزام البقاء في المنازل وعدم التجول وإلزامية وضع الكمامة عند التنقل االضطراري
للتدقيق فيها وتصحيح بياناتها   IMPACTاإليجابية اليومية التي ترسل إليهم عبر منصة  رؤساء البلديات مراجعة لوائح الحاالت  

 فور ورودها، وتكليفهم اإلشراف على هذه المهمة بالتنسيق مع طبيب القضاء والصليب األحمر اللبناني.

 محاضر ضبط بحق المخالفين.   تكليف المديرية العامة لألمن الداخلي التشدد في تطبيق هذا القرار وقمع المخالفات وتنظيم •
 

 مخالفات قرارات التعبئة العامة

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

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

 على المسافة اآلمنة(. 
 % من اإلشغال في عدد من المطاعم ومراكز ألعاب التسلية. 50عدم االلتزام بنسبة الـ  -
 تجمعات في مناسبات اجتماعية.  -
 المخالطين لحاالت مؤكدة بإجراءات العزل المنزلي لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية. عدم التزام  -
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 PCR فحوصات الـالئحة بالمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء  

 
 

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

 RHUH مستشفى رفيق الحريري الجامعي 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 

 مستشفى بنت جبيل الحكومي  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  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  مختبر فونتانا )الحمرا( بيروت 

 General Security Laboratories ( العدليةمختبر األمن العام ) بيروت 

 Ghorra-Jabre Laboratories  مختبرات جبر وغّرة بيروت 
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 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 الجامعة اللبنانيةالمعهد العالي للدكتوراه، والبيئة، 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 

 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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