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 حسب األقضية النشطة توّزع الحاالت 
 

  

 
 10347 

 تسجيلها   تم ةحال

 2020/ 2/ 21ذ  من
   

 

 

1250 
 وافدين 

9097 
 مقيمين

   

109 
 وفاة   تحاال

 589 
 جديدة   حالة

   

2928 
 شفاء   لةحا 

 8 
 ينوافد

581 
 مقيمين 

   

  
  

442 
حالة تم تسجيلها في القطاع  

 الصحي 

 431,634 
كورونا منذ   فحص

21/2/2020 
   

11 
حالة تم تسجيلها في القطاع  

ساعة    24الـ  الصحي خالل
 المنصرمة 

 5923 
فحوصات كورونا للمقيمين في  

ساعة   24المختبرات خالل الـ 
 المنصرمة 

   

 

 1284 
فحص كورونا للوافدين في  

  ساعة 42المطار خالل الـ 
 المنصرمة 

   

 

 

7310 
 ( Active Cases)حالة نشطة 

7064 
 في العزل المنزلي   حالة

 246 
 استشفاء   ةحال

   

0 
متوسطة خالل الـ  ديدة ج ةحال

 ساعة المنصرمة  24

 178 
مجموع الحاالت  

 المتوسطة 
   

1 
  جديدة في العناية الفائقة  ةحال

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ  

 68 
مجموع الحاالت في  

 العناية الفائقة 
   

  عالميا   لبنان 

 عدد اإلصابات اإلجمالي  22,418,292 10347
   

 عدد الوفَيات  789,671 109
   

 نسبة الوفَيات  % 3,52 % 1.05
   

 عدد حاالت الشفاء  15,132,395 2928

 pm 8:00مالحظة: آخر تحديث للمعلومات 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 العامة  المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة  :المرجع
 

 

 حالة قيد التحقق  2179 :مالحظة منحنى الحاالت النشطة
 

 20:00مالحظة: آخر تحديث للمعلومات 
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 األقضية والبلداتالتوّزع اليومي لإلصابات حسب  
 

 عدد الحاالت  الكورة  اءقض  عدد الحاالت  المتن  اءقض  عدد الحاالت  محافظة بيروت 

 1 ضهر العين  4 ن سعادة عي  2 ن المريسةعي

 1 راس مسقا   4 انطلياس   3 راس بيروت 

 1 قيد التحقق   9 البوشرية  1 المنارة 

 عدد الحاالت  زغرتا اءقض  4 بيت الشعار   1 قريطم 

 1 حارة الجديدة   6 ج حمودبر  2 وشة الر

 1 مجدليا  1 برمانا  6 الحمرا 

 2 مرياطة   1 بياقوت   1 يطبة المص 

 1 زغرتا  2 الضبية  4 مار الياس 

 عدد الحاالت  الضنية نية الم اءقض  6 الدكوانة   5 الظريف

 1 دير عمار  2 الفنار   1 ميناء الحصن

 5 المنية   1 جل الديب   14 المزرعة

 1 لتحقق قيد ا  2 متنجديدة ال  11 برج أبي حيدر

 عدد الحاالت  كارع اءقض  5 يةالمنصور  4 سطة الفوقا الب

 1 تبنين   1 مزرعة يشوع  15 يق الجديدةرط

 1 برقايل   1 نتي فرديمو  7 راس النبع 

 1 نيدق ف  1 النبعة   1 لبسطة التحتا

 1 حلبا  1 النقاش   1 رميلال

 1 وادي الجاموس   1 فرنة شهوان  11 األشرفية  

 1 خالدي واد  2 الرابية  18 قيد التحقق 

 3 قيد التحقق   1 الربوة  عدد الحاالت  بعبدا اءقض

 عدد الحاالت  حلةز اءقض  3 ة البوشريةض رو  6 الرمانة عين

 1 لبربارة ازحلة    1 تيةالسب  5 بئر حسن

 1 سية زحلة الرا  1 فيل سن ال  11 البراجنةبرج 

 3 قيد التحقق   2 الزهرية  4 الشياح

 عدد الحاالت  ع الغربيالبقا اءقض  1 الزلقا   1 فرن الشباك 

 4 مشغرة   5 يد التحقق ق  1 الغبيري 

 2 سحمر   عدد الحاالت  عاليه اءقض  3 الحدث 

 2 قيد التحقق   1 عاليه   7 حارة حريك 

 عدد الحاالت  صيدا  اءقض  6 رمون ع  3 الجناح

 1 عبرا  2 ت عيتا  1 كفرسلوان

 1   عرب  5 مون بشا  3 الرياضية المدينة 

 3 لوةين الحع  9 الشويفات العمروسية   3 جة يالمر

 1 حارة صيدا  2 حي السلم   5 وادي شحرور 

 1 الهاللية  1 كيفون  1 تحويطة الغدير 

 1 الخرايب   1 دةلخ  1 قيد التحقق 

 2 الصرفند  1 مجدليا  عدد الحاالت  الشوف  اءقض

 5 قيد التحقق   3 قيد التحقق   1 شحيم

 عدد الحاالت  صور  اءقض  عدد الحاالت  كسروان  اءقض  1 الدامور

 1 عين بعل   1 الغينة   3 داريا

 5 ج الشمالي بر  1 جونية ساحل علما  1 حارة الناعمة 

 1 شهابيةال  عدد الحاالت  جبيل اءقض  1 جدرا 

 1 دير كيفا  1 الت حا  1 الجية 

 2 صور البص  1 مستيتا   2 كترمايا

 4 قيد التحقق   عدد الحاالت  طرابلس  اءقض  2 الناعمة

 عدد الحاالت  جزين اءقض  4 البداوي   1 قيد التحقق 

 1 قيد التحقق    5 الميناء   عدد الحاالت  بنت جبيل اءقض

 عدد الحاالت  ية النبط اءقض  2 القلمون  1 عين إبل 

 1 ين الفوقاومح  11 بانةالت  1 حريص

 4 أنصار  19 قيد التحقق   1 صفد البطيخ

 1 كفرمان  عدد الحاالت  مرجعيون اءقض  عدد الحاالت  بك بعل اءقض

 1 النميرية    1 حوال  1 ي عين برضا

 2 قيد التحقق   1 ونمرجعي  2 بعلبك

 171 قيد التحقق  2 مركبا   1 شمصطار 

       3 دوريس

       1 با قصرن

       3 لعينراس ا

       1 يونين 

       2 التحقق قيد 
 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 المنحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصابات 

 

 
 
 

 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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 التسلل الزمني للقرارات بحسب العدد اإلجمالي للحاالت 

 
  
 

 الجنسية االت حسب توّزع الح

   
 
 

 االلتزامتوّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة 
 

 
 

 لومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة المع  :المرجع
 

 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 
 

 

 

 

  
 

 
 

 العمريةتوّزع الحاالت حسب الفئة  توّزع الحاالت حسب الجنس
       

 

 
 

   
 

 2020/ 19/8 – يد التنفيذاإلجراءات ق 

 وزارة الصحة العامة
وضعت الوزارة مع اللجنة الوطنية المكلّفة متابعة استخدام الكالب البوليسية المدّربة للكشف المبكر في المطار على الوافدين الذين   -

   قد يكونون مصابين بفيروس كورونا خريطة طريق للمباشرة بتطبيق اإلجراءات العلمية والموثوقة. 
حول كيفية التصّرف في حال تم تسجيل حالة كورونا إيجابية    تعميمر عن مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة العامة  دص -

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

في مختلف المناطق اللبنانية بالتعاون مع البلديات للمخالطين والحاالت المشتبه بها لترّصد    PCR الـ تكثّف الوزارة عدد فحوصات   -
مثل عزل بعض المناطق بالتنسيق مع    بة للحد من انتشار الفيروسساواتخاذ القرارات المن في كل منطقة  وتحديد الواقع الوبائي  

 المحافظات واألجهزة األمنية. 
 تتابع الوزارة األوضاع الصحية لكافة الحاالت النشطة وللوافدين بشكل يومي في المستشفيات وفي الحجر المنزلي. -
أربع    حيث تم تسجيل  8/2020/ 17و   16/8/2020بتاريخ  للرحالت القادمة  الدفعة األولى  صدر عن الوزارة نتائج فحوصات   -

 توزعت على الشكل التالي:   ةإيجابي حاالت 
 عدد الحاالت اإليجابية  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من 

 ( األخيرة)الدفعة   2020/ 8/ 16

 MEA 323 1 بغداد

 1 711 الشركة المصرية  القاهرة

 ( األولى)الدفعة   2020/ 8/ 17

 MEA 266 1 إسطنبول 

 1 139 الشركة العراقية  جف الن 

 4  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 

3740 
حالة   27)

 جديدة( 
 

عدد مراكز 
اإلسعاف التي  

 تستجيب 

عدد مراكز  47
اإلسعاف اإلضافية  
 الجاهزة لالستجابة  

فحوصات  عدد  0
PCR   التي تم نقلها

 ت إلى المختبرا

41620 

فحصاً   67)
 جديداً( 

عدد 
المستفيدين من 
حلقات التوعية  

 حول
COVID- 

72208 

  اً مستفيد 26)
 ( جديداً 
 

  عدد المتدربين
على إعداد  

خطط استجابة  
 محلية 

8509 
 

عدد المسعفين  
   المدّربين

عدد المتطوعين   1444
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 

166   
 

  عدد المتدربين
على إدارة  

حجر مراكز ال
 ي الصح

8320 

 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  
المدربين على  

 التوعية 

550   
 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين  

 على التوعية 

عدد المتطوعين   217
الجامعيين المدربين  

على اجراءات  
 الوقاية في الشركات  

967 
 

  المرافقعدد 
 التي تّم تعقيمها 

418 
مرفقان )

 جديدان( 
 

عدد الملصقات  
  شورات والمن

 التي تم توزيعها 

1207656 
عدد المعدات التي   

 تم توزيعها 

73514 

(265 
مجموعة 

 جديدة( 

عدد المستفيدين من  
 ة االلكتروني المنصات 

4092 
  مستفيدان)

 ( جديدان

  

 

   األمنية العسكرية واألجهزة 
 م المها الجهة  

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

العامة   المديرية 
 لقوى األمن الداخلي 

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

 أرض جلول  عزل  :طريق الجديدة  - محافظة بيروت 

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

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

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

 لألمن العام
 لمعابر الحدودية.  المطلوبة في المطار وعلى المرافئ واتطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية   -
في مختلف    تقّصي ومتابعة الحاالت المشتبه بها واإليجابية والحاالت في الحجر المنزلي للمقيمين والوافدين -

 .  المناطق اللبنانية
 بل المحافظين.  رسمية وقرارات اإلقفال المتخذة من قالتبليغ عن اإلصابات التي يتم تسجيلها في اإلدارات ال -
 .  عين الحلوة ومخيم البصالتبليغ عن حاالت إيجابية جديدة تم تسجيلها في مخيم  -

العامة   المديرية 
 ألمن الدولة 

 تقّصي ومتابعة الحاالت المشتبه بها واإليجابية والحاالت في الحجر المنزلي للمقيمين والوافدين.  -
التي تسجل فيها حاالت إيجابية إلى حين صدور نتائج افق  والمرإقفال الدوائر اإلدارية    إجراءاتالتبليغ عن   -

)سراي عاليه، قلم نفوس شحيم، محتسبية مالية جبل لبنان في   الفحوصات التي تقوم بها وزارة الصحة العامة 
  جبيل(.  

 

      وزارة األشغال العامة والنقل
    

 ساعة المنصرمة(   24)خالل الـ   رفيق الحريري الدوليمطار  
 المغادرة الرحالت  القادمة  الت الرح

 42 عدد الرحالت  45 عدد الرحالت 

  4014 عدد المغادرين  2495 عدد الوافدين 
 

 ساعة المنصرمة(  24)خالل الـ  لمرافئ ا
 مغادرة  دخول  المرفأ 

 متنها على   الوجهة  العدد  على متنها  قادمة من  العدد 

 مازوت مرفأ الذوق  1 حديد  االسكندرون  1 مرفأ ببروت 

 بنزين  مرفأ عمشيت  1 أخشاب  رومانيا  1 

 فارغة إيطاليا  1 حديد  اإلسكندرية  1 

 فارغة اليونان  1 بنزين  مرفأ بيروت  1 جبيل مرفأ 

 3 4 المجموع 
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 قرارات عامة

واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بناء على اجتماعها بتاريخ صدر عن اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير   -

 التوصيات التالية لكبح تفشي الوباء: 18/8/2020

بالنسبة للعام الدراسي والجامعي، أوصت اللجنة اعتماد التعليم المدمج )جزء حضوري وجزء عن بعد( على أال   •

على أن يصار إلى تقييم الوضع الصحي بعد ثالثة  درسة  للم% من القدرة االستيعابية 50تتعدى نسبة الحضور 
 . من شهر أيلول األخيرأسابيع. كما أوصت اللجنة أال يبدأ العام الدراسي قبل األسبوع 

 تنفيذ إغالق جزئي للقطاعات االقتصادية لمدة أسبوعين وفقاً لقرار يصدر عن وزارة الداخلية.   •

الجا • الوطنية من  اللجنة  قبل  ا تعيين منسق من  الوبائي في  معة  الترصد  للتواصل والتنسيق مع برنامج  للبنانية 
وزارة الصحة العامة لدراسة وتحليل المعطيات الصحية ورفعها إلى اللجنة الوطنية التخاذ اإلجراءات المناسبة 

 لمنع تفشي الوباء. 
 

الوزراء بتاريخ   - على توصيات    وبناء  18/8/2020صدر عن وزير الداخلية والبلديات بناء على اجتماع مجلس 

  18/8/2020تاريخ    1003القرار رقم  اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا  
العامة  بالحد  باإلقفال    المتعلق التعبئة  إجراءات  فيروس كورونا، حيث تقرر  األقصى ضمن  انتشار  تنفيذ  لمواجهة 

وتحديد القطاعات المستثناة   9/2020/ 7لغاية صباح يوم اإلثنين    2020/ 21/8اإلقفال اعتباراً من صباح يوم الجمعة  
من اإلقفال والشروط الواجب اتباعها، باإلضافة إلى منع الولوج والخروج من الشوارع يومياً من السادسة مساء  

 لسادسة صباحاً.  لغاية ا
 

 . www.drm.pcm.gov.lb: يمكن االطالع على القرارات على الرابط مالحظة
 

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

 الحفاظ على المسافة اآلمنة(.
 االجتماعية دون االلتزام بالتدابير الوقائية. تجمعات في المناسبات  -
 عدم التزام المخالطين لحاالت مؤكدة بإجراءات العزل المنزلي لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية.  -
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 PCR ئحة بالمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـال

 

 

 المستشفيات الحكومية 

 الموقع  اسم المستشفى   الموقع  اسم المستشفى  

 بنت جبيل مستشفى بنت جبيل الحكومي  وتبير مستشفى رفيق الحريري الجامعي 

 زحلة  الرئيس الياس الهراوي الحكوميمستشفى  طرابلس  مستشفى طرابلس الحكومي 

 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  المستشفى / المختبر اسم  الموقع  اسم المستشفى / المختبر 

 بيروت AUBMC مستشفى الجامعة األميركية
مستشفى أوتيل ديو دو فرانس  

(HDF/Mérieux/USJ ) 
 بيروت

 Saint Georgeمستشفى القديس جاورجيوس 
Hospital 

 بيروت ( LAUمستشفى رزق ) بيروت

 طرابلس  مستشفى المظلوم  جبيل CHU-NDS شفى سيدة المعونات الجامعيمست 

 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  MLHلبنان  مستشفى جبل

 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 شيخ راغب حرب مستشفى ال

 الحازمية  SACRE-COEURمستشفى قلب يسوع  زغرتا CHNمختبر الشمال االستشفائي 

 المنصورية  BELLEVUEمستشفى  الحازمية  CLINIGENمختبر 

 الغبيري المختبرات الحديثة 

مختبر مكروبيولوجيا الصحة والبيئة 

LMSE  – عة  ، الجامهالمعهد 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 
 


