غرفة العمليات الوطنية إلدارة الكوارث  -السراي الحكومي الكبير
التقرير اليومي حول COVID-19

التاريخ :األحد  19نيسان 2020

تقرير رقم032 :

673

حالة تم تسجيلها منذ 21
شباط 2020

553

إصابة حالية

1
حالة جديدة
0
1
وافدين
مقيم

21
حالة وفاة
99
حالة شفاء

18,743

فحص كورونا في المختبرات
منذ 2020/2/21

704

فحص كورونا في المختبرات
خالل الـ  24ساعة المنصرمة

2,482

فحص كورونا في المطار منذ
2020/4/5

0

فحص كورونا في المطار
خالل الـ  24ساعة المنصرمة

وقت صدور التقرير15:00 :
ّ
توزع الحاالت حسب الوضع الصحّي

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

المنحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصابات

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

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

التسلل الزمني للقرارات بحسب العدد اإلجمالي للحاالت

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

توزع الحاالت حسب الجنس ()%
ّ

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

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

توزع الحاالت حسب العمر ()%
ّ

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

توزع الحاالت حسب الجنسية
ّ

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

توزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االلتزام
ّ

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

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

توزع الحاالت المؤّكدة حسب األقضية
ّ

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

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

جهوزية المستشفيات الحكومية

الخاصة
جهوزية المستشفيات
ّ

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

المعينة من وزارة الصحة العامة إلجراء التشخيص المخبري لفيروس كورونا
المختبرات
ّ
المختبر
مستشفى رفيق الحريري الجامعي
مستشفى بعلبك الحكومي
مستشفى فتوح كسروان الحكومي  -البوار
مستشفى الجامعة األميركية
مستشفى أوتيل ديو دو فرانس ()HDF/Mérieux/USJ
مستشفى القديس جاورجيوس
مستشفى رزق ()LAU
مستشفى سيدة المعونات الجامعي
مستشفى المظلوم
مستشفى هيكل
مستشفى سرحال
مستشفى بح ّنس
مستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي
مستشفى جبل لبنان
مستشفى السان جورج الحدث
مستشفى عين وزين
مستشفى حمود الجامعي
مستشفى الرئيس الياس الهراوي

الموقع
بيروت
بعلبك
كسروان
بيروت
بيروت
بيروت
بيروت
جبيل
طرابلس
الكورة
المتن
المتن
بيروت
بعبدا
بعبدا
الشوف
صيدا
زحلة

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

اإلجراءات قيد التنفيذ
-

وزارة الصحة العامة
اإلعالن عن جهوزية مستشفى الياس الهراوي الحكومي في زحلة إلجراء الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا المستجد
بعد تزويده بالتجهيزات والمعدات الطبية الالزمة.
بدأت وزارة الصحة العامة بتنفيذ مرحلة زيادة عدد فحوصات الـ PCRوتوزيع المستلزمات الطبية على المستشفيات
الحكومية من ضمن خطتها التي ترتكز على أخذ العينات العشوائية يوميا ً في مختلف المناطق اللبنانية مما سيتيح تحديد
مرحلة الوباء واتخاذ القرارات المناسبة.
استالم المساعدات الطبية من الدول الصديقة والشقيقة التي تزيد من قدرة المستشفيات واألطقم الطبية لمواجهة فيروس
كورونا المستجد.
متابعة فحوصات الـ PCRللمواطنين في مختلف المناطق اللبنانية ومطابقة النتائج.
تتبّع األوضاع الصحية للمواطنين الوافدين من مختلف الدول بشكل يومي في المستشفيات وفي الحجر المنزلي.
الكشف الميداني على المستشفيات والمختبرات المعيّنة من قبل الوزارة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
صة وتتبّع الحاالت المحتملة.
إصدار التقرير اليومي عن الحاالت الجديدة ووضعها في المستشفيات الحكومية والخا ّ
استمرار العمل على زيادة جهوزية المستشفيات لناحية إجراء الفحوصات واستقبال الحاالت.
الصليب األحمر اللبناني
عدد الحاالت التي تم
نقلها إلى
المستشفيات

عدد مراكز
اإلسعاف
التي تستجيب

عدد مراكز
اإلسعاف اإلضافية
الجاهزة لالستجابة

عدد المسعفين
المدربين
ّ

عدد فحوصات PCR
التي تم نقلها إلى
المختبرات

عدد المستفيدين من
حلقات التوعية حول
الوقاية من الفيروس

789
( 14حالة جديدة)

36

11

1،170
( 41مسعف جديد)

454
( 13فحوص جديد)

53،126

األجهزة العسكرية واألمنية
المهام
الجهة
 تسيير دوريات في مختلف المناطق اللبنانية.الجيش
 إقفال  225محالً تجاريا ً مخالفا ً لقرار التعبئة العا ّمة. تفريق  21تجمعا ً في عدد من المناطق. مؤازرة عدد من البلديات في تطبيق قرار التعبئة العامة. التبليغ عن إقفال  147طريقا ً فرعيا ً في مختلف المناطق. توعية المواطنين عبر مكبرات الصوت.المديرية العامة لقوى األمن  -تسطير  813محضرا ً مكتوبا ً:
الداخلي
•  472محضرا ً بحق السيارات المخالفة لقرار السير.
ً
•  51محضرا بحق المؤسسات المخالفة لقرار التعبئة العامة.
•  290محضر بحق أفراد مخالفين لقرار التعبئة العامة.
 تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة على المرافئ والمعابر الحدودية.المديرية العامة لألمن العام
 تسيير دوريات في مختلف المناطق اللبنانية وإقامة حواجز ظرفية لضبط مخالفات قرار السيروإقفال المحالت التجارية المخالفة وتفريق التج ّمعات.
صي الحاالت المشتبهة والمؤكدة في الحجر المنزلي في مختلف المناطق.
 تق ّ تسيير دوريات في مختلف المناطق للتأكد من نسبة االلتزام بقرار التعبئة العامة.المديرية العامة ألمن الدولة
 إقامة حواجز ظرفية وضبط  12مخالفة لقرار السير. متابعة الحاالت المشتبهة والمؤكدة وحاالت الحجر المنزلي في مختلف المحافظات.صة في جبل لبنان والجنوب.
 تفريق تجمعات خا ّّ
ً
المديرية العامة للدفاع المدني  -تنفيذ  5مهمات نقل لمرضى غسيل الكلى إلى المستشفيات بسبب تعذر وصولهم تنفيذا لقرار وزير
الداخلية والبلديات رقم .2020/479
 وضع  72عنصرا ً في جهوزية تامة معززين بـ  16سيارة إسعاف للتدخل عند الضرورة فيعمليات نقل المصابين بفيروس كورونا المستجد.
 تدريب  300عنصر للتدخل في عمليات نقل المصابين بفيروس كورونا وفقا ً لتوافر العتاد الفرديالالزم لهذه المهمات.
 تعقيم عدد من األماكن العامة والخاصة والقطاعات الحيوية المستثناة من قرار اإلقفال ضمناألقضية في مختلف المحافظات اللبنانية.
يمكن االطالع على التقرير وكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابطdrm.pcm.gov.lb :
أو عبر وسائل التواصل االجتماعي @DRM_Lebanon

وزارة الداخلية والبلديات
 صدر عن الوزارة مذكرة رقم /45أ.م 2020/بتاريخ  2020/4/19حول تعديل المذكرة رقم /40أ.م 2020/المتع ّلقةبتحديد أوقات فتح وإقفال المؤسسات المستثناة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم  2020/53تاريخ  2020/3/24ورقم
 2020/54تاريخ  2020/3/26خاصة السوبرماركت والميني ماركت ،محالت األلبان واألجبان ،محالت الخضار
والفاكهة ،محالت اللحوم واألسماك والدواجن ،محالت الحلويات والمعجنات ،محالت بيع المياه ،مطاعم ومحالت بيع
المأكوالت الجاهزة والوجبات السريعة ليصبح دوام العمل من الساعة  5:00لغاية الساعة  20:00مع المحافظة على
إجراءات السالمة المحدّدة.
 تطبيق قرار تمديد حالة التعبئة العا ّمة لغاية  2020/4/26بموجب إنهاء صادر عن المجلس األعلى للدفاع رقم  3تاريخ 2020/4/9بناء على مرسوم مجلس الوزراء رقم .2020/6209
 متابعة تطبيق قرار رقم  479بتاريخ  5نيسان  2020حول توقيت سير السيارات والشاحنات والدراجات النارية حسبارقام اللوحات.
وزارة األشغال العامة والنقل
مطار رفيق الحريري الدولي :األحد 2020/4/19
قادمة من
الرحالت القادمة
أبو ظبي
طائرة خاصة SKYLOUNGE
مجموع الوافدين
الوجهة
الرحالت المغادرة
جنيف
طائرة خاصة SKYLOUNGE
مجموع المغادرين
قادمة من
طائرات الشحن
اإلمارات
طائرة شحن
قطر
طائرة شحن
2
مجموع طائرات الشحن
المرافئ :األحد 2020/4/19
دخول
المرفأ
العدد البلد/الجهة
مصر
1
مرفأ بيروت
سوريا
1
تركيا
1
مرفأ شكا
مرفأ طرابلس
3
المجموع

نوع الحمولة
مستوعبات
مستوعبات
مواد كيميائية

وقت الوصول
16:00
وقت اإلقالع
15:00
وقت الوصول
10:05
20:25

مغادرة
العدد البلد/الجهة
تركيا
1
1
2

تركيا

على متنها
مواطنين لبنانيين
7
عل متنها
مواطنين أجانب
5
على متنها
بضائع مختلفة
بضائع مختلفة

نوع الحمولة
مستوعبات
فارغة

مالحظة:
 المطار :يخضع كل الوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي إلى اإلجراءات الصحيّة واألمنية المعتمدة في خطة عودةالمغتربين اللبنانيين من قبل وزارة الص ّحة العامة والمديرية العا ّمة لألمن العام والمديرية العا ّمة للطيران المدني.
 المرافئ :قبل السماح بدخول أية باخرة إلى حرم المرفأ ،يتم فحص طاقم الباخرة بكامله من قبل جهاز تابع لوزارة الصحةالعامة للتأكد من عدم وجود إصابات بفيروس كورونا.
وزارة الخارجية والمغتربين
صة بعودة
 تتابع وزارة الخارجية والمغتربين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية األخرى واللجنة الوزارية المخت ّالمغتربين تحديد الدول التي ستشملها المرحلة الثانية من الخطة التي ستبدأ بعد  2020/4/26وتحضير اللوائح االسمية
للبنانيين الراغبين في العودة من خالل البعثات والقنصليات اللبنانية ومتابعة اإلجراءات الصحية المطلوب اتخاذها من قبل
المغتربين قبل السفر.
 تتابع الوزارة مع البعثات والقنصليات اللبنانية تنظيم اللوائح االسمية للطالب المغتربين ذوي اإلمكانيات المادية المحدودةالذين ستشملهم المساعدات المادية المباشرة.
بالتبرع للطواقم الطبية والمستشفيات الحكومية عبر أرقام
 تتلقى الوزارة تقاريرا ً يومية عن قيام عدد كبير من المغتربينّ
الحسابات المصرفية التي عُممت على كافة البعثات اللبنانية.
مالحظة:
-

الرابط االلكتروني
الرابط االلكتروني

للبنانيين الراغبين بالعودةhttps://mfa.gov.lb/arabic/return-to-lebanon :
للطالب المغتربينhttps://mfa.gov.lb/arabic/students-abroad :

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

اإلجراءات على صعيد المحافظات والبلديات
مراكز العزل التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس
كورونا لتاريخ :الجمعة  10نيسان 2020

المتخصصة المكّلفة بالكشف على مراكز العزل
تضم اللجنة
ّ
المحتملة ضابطا من األمانة العامة للمجلس األعلى للدفاع،

المحافظة

عدد المراكز

جبل لبنان

16

الشمال

2

ضابطا طبيبا من الطبابة العسكرية في الجيش ،ضابطا مهندسا

الجنوب

4

من الجيش وممثل عن نقابة الممرضات والممرضين في لبنان.

عكار

11

البقاع

10

المجموع لتاريخه

43

تعمل اللجنة على وضع وتنفيذ خطة لتجهيز مراكز العزل التي
تم اختيارها بالتنسيق مع اإلدارات المعنية ومع المحافظين
والبلديات.
نسبة االلتزام باإلقفال

المحافظة

النسبة
المئوية

بيروت

%90

الشمال

%80

محالت تجارية ،مخالفات لقرار السير
تجمعات مطلبية ،مخالفات لقرار السير ،محالت تجارية

عكار

%90

أسواق بيع الخضار ،مخالفات لقرار السير ،محالت تجارية

بعلبك الهرمل

%80

البقاع

%90

جبل لبنان

%90

مخالفات لقرار السير ،محالت تجارية

الجنوب

%90

تجمعات في األحياء الداخلية ،مخالفات لقرار السير

النبطية

%90

محالت تجارية ،تجمعات عامة

القطاعات المخالفة

محالت إكسبرس ،تجمعات أفراح ،تجمعات في األماكن العامة ،محالت تجارية،
مخالفات لقرار السير ،تجمعات للع ّمال في الزراعة
مخالفات لقرار السير ،تجمعات للع ّمال في الزراعة

أهداف غرفة العمليات الوطنية
تعمل غرفة العمليات الوطنية على توحيد وتنسيق كافة الجهود الوطنية الرسمية والخاصة من أجل تحقيق األهداف التالية:
الهدف األول:
الهدف الثاني:
الهدف الثالث:

الحد من انتشار الفيروس واحتوائه عبر تطبيق التدابير االحترازية ،تخفيف االحتكاك المباشر بين الناس
وتعزيز عملية التواصل مع الناس والتوعية لتعميم المعلومات الصحيحة.
تأمين استمرارية الخدمات األساسية على الصعيد الوطني من خالل تحديد الخدمات األساسية ومتطلبات
الصيانة ،تشجيع العمل عن بعد ،اتخاذ التدابير االقتصادية واالجتماعية بالحد األدنى المطلوب المرتبط
بتطبيق القرارات.
زيادة قدرات القطاع الصحي لالستجابة من خالل مسح الموارد المتوافرة واالحتياجات بشكل مستمر
مقارنة مع المنحنى الوبائي ،استقطاب التمويل والمساعدات التقنية وزيادة القدرة االستيعابية للمستشفيات
وإدارة الحاالت.

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

المخاطر المؤثرة في سرعة انتشار الفيروس
•

عدم االلتزام بق اررات التعبئة العامة الصادرة

التوجيهات العامة
•

عن مجلس الوزراء واللجنة الوطنية لمتابعة
التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس

االلتزام بتطبيق الق اررات الصادرة عن رئاسة مجلس
الوزراء على صعيد اإلدارات العامة والخاصة والبلديات.

•

كورونا المستجد.

االلتزام بملزمة المنازل وعدم الخروج االّ للعمل أو عند
الضرورة القصوى.

•

عدم التزام المواطنين بتدابير الوقاية.

•

عدم االلتزام بتدابير الحجر المنزلي اإللزامي.

•

انتشار الوباء في األماكن المكتظة.

•

التجمعات
عدم االلتزام الكامل بمنع
ّ

•

عدم االلتزام بق اررات و ازرة الداخلية والبلديات

•

الواجب اتخاذها وفق و ازرة الصحة العامة.
•

الحرص على االبتعاد عن األماكن المزدحمة وتجنب
المخالطة االجتماعية وااللتزام بالمسافة اآلمنة بين

واالختلط.

لفتح وإقفال المؤسسات العامة والخاصة

االلتزام بغسل اليدين المتكرر ومراعاة كل شروط السلمة

األفراد.
•

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

ومخالفة قرار السير.

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

