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 المنحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصابات

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
 

 

 توّزع الحاالت حسب الوضع الصّحي

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
 

تم تسجيلها منذ  ةحال
 2020شباط  21

 

641 

 

فحص كورونا في المختبرات منذ 
21/2/2020 

 

14,007 
 

527 
 

 24خالل الـ  فحص كورونا في المختبرات
 ساعة المنصرمة

 

9 
 جديدةحاالت 

 
7 

 مقيمين

 

2 
 وافدين

 

21 
 وفاةحالة 

 
80 

 شفاءحالة 

 

 5/4/2020في المطار منذ  فحص كورونا

 
2,312 

 

384 
 

 24في المطار خالل الـ  فحص كورونا
 ساعة المنصرمة
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 للحاالت  اإلجماليالعدد  بحسبالتسلل الزمني للقرارات 

   

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
 



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

 

  
 
 

 
 
 

 توّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة االلتزام

  
 
 
 

 

 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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 توّزع الحاالت المؤّكدة حسب األقضية
 

  
  
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة : المرجع
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 جهوزية المستشفيات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 من وزارة الصحة العامة إلجراء التشخيص المخبري لفيروس كورونا المعّينة المختبرات 
 

 الموقع المختبر

 بيروت مستشفى رفيق الحريري الجامعي

 بعلبك مستشفى بعلبك الحكومي

 كسروان البوار -مستشفى فتوح كسروان الحكومي 

 بيروت مستشفى الجامعة األميركية

 بيروت (Merieux/USJمستشفى أوتيل ديو ) 

 بيروت مستشفى القديس جاورجيوس 

 بيروت (LAUمستشفى رزق )

 جبيل مستشفى سيدة المعونات الجامعي 

 طرابلس مستشفى المظلوم 

 الكورة مستشفى هيكل

 المتن مستشفى سرحال 

 المتن مستشفى بحّنس 

 بيروت مستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي

 بعبدا مستشفى جبل لبنان

 بعبدا  مستشفى السان جورج الحدث 

 الشوف مستشفى عين وزين

 صيدا  مستشفى حمود الجامعي 

 
  

 وزارة الصحة العامة نالمعلومات الصادرة ع : المرجع
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 اإلجراءات قيد التنفيذ 
 

 وزارة الصحة العامة

 النتائج. ومطابقةللمواطنين في مختلف المناطق اللبنانية خاصة في بشّري  PCR متابعة فحوصات الـ  -
 في المستشفيات وفي الحجر المنزلي.  بشكل يوميمن مختلف الدول األوضاع الصحية للمواطنين الوافدين  تتبّع -
 من قبل الوزارة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد. المعّينةالكشف الميداني على المستشفيات والمختبرات  -
 المستشفيات الحكومية والخاّصة وتتبّع الحاالت المحتملة.إصدار التقرير اليومي عن الحاالت الجديدة ووضعها في  -
 استمرار العمل على زيادة جهوزية المستشفيات لناحية إجراء الفحوصات واستقبال الحاالت.  -

 الصليب األحمر اللبناني
 جديدة(. ةحال 22حالة جديدة مشتبه بها إلى المستشفيات ) 715نقل  -
 .مدّربمسعف  862تدريب  -
 متطوع على التوعية.  520تدريب  -
 .مركز اسعاف 35تدريب  -

   األمنية العسكرية واألجهزة 
 

 المهام الجهة 

 .تسيير دوريات في مختلف المناطق اللبنانية - الجيش
ا تجاري محلا  102إقفال  - ا مخالف ا  لقرار التعبئة العاّمة.   ا
ا  34تفريق  -  في عدد من المناطق. تجمعا
 في تطبيق قرار التعبئة العامة.   اتبلديال  عدد منمؤازرة  -
 في مختلف المناطق. طريقا فرعيا 128تبليغ عن إقفال ال -
 عبر مكبرات الصوت.  توعية المواطنين -

المديرية العامة لقوى األمن  
 الداخلي 

 :ةمكتوب اضرمح 504تسطير  -

 محضراا بحق السيارات المخالفة لقرار السير.  351 •

 . المخالفة لقرار التعبئة العامةبحق المؤسسات محضراا  36 •

 . بحق أفراد مخالفين لقرار التعبئة العامةمحضراا  117 •

 والمعابر الحدودية.   تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة على المرافئ - المديرية العامة لألمن العام 
 تسيير دوريات في مختلف المناطق اللبنانية.  -
 كدة في الحجر المنزلي.  تقّصي الحاالت المشتبهة والمؤ -
 قرار السير. مخالفات ضبط ظرفية ل إقامة حواجز  -
 وتفريق تجمعات. لقرار التعبئة العامة إقفال محلت تجارية مخالفة -
 مام مراكز بيع المواد الغذائية.  أتنظيم اكتظاظ المواطنين  -
مواكبة المناورات الميدانية التي أجريت في بيروت والجنوب حول االستعدادات التي تقوم  -

 بها الجهات المحلية لمواجهة فيروس كورونا. 

 في مختلف المناطق اللبنانية. تتسيير دوريا - المديرية العامة ألمن الدولة 
 توجيه إنذارات بحق المؤسسات غير الملتزمة بقرار التعبئة العامة.   -
 قرار السير.   اتإقامة حواجز ظرفية لضبط مخالف -
 للنازحين السوريين في بيروت. تفريق تجمعات  -

المديرية العامة للدفاع  
 المدني

نقل لمرضى غسيل الكلى إلى المستشفيات بسبب تعذّر وصولهم تنفيذاا  مهمة 12تنفيذ  -
 . 2020/ 479لقرار وزير الداخلية والبلديات رقم 

سيارة إسعاف للتدخل عند الضرورة    16عنصراا في جهوزية تامة معززين بـ    72وضع   -
 في عمليات نقل المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ا لتوافر العتاد   300تدريب   - عنصراا للتدخل في عمليات نقل المصابين بفيروس كورونا وفقا
 الفردي اللزم لهذه المهمات. 

تعقيم عدد من األماكن العامة والخاصة والقطاعات الحيوية المستثناة من قرار االقفال   -
  ضمن األقضية في مختلف المحافظات اللبنانية
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 الداخلية والبلدياتوزارة 
تاريخ   3رقم عن المجلس األعلى للدفاع صادر بموجب إنهاء  26/4/2020 لغايةتمديد حالة التعبئة العاّمة قرار تطبيق  -

 . 6209/2020مجلس الوزراء رقم  مرسوم بناء على 2020/ 9/4
حول توقيت سير السيارات والشاحنات والدراجات النارية حسب  2020نيسان  5بتاريخ  479متابعة تطبيق قرار رقم  -

 ارقام اللوحات.  
 وزارة األشغال العامة والنقل

 
 14/4/2020مطار رفيق الحريري الدولي: اإلثنين 

 على متنها  وقت الوصول  قادمة من  الرحلة

إلجلء   QA7472قطرية رحلة رقم طائرة  
 مواطنين من الجنسية األسترالية  

ا  230 15:30 قطر   راكبا

 بضائع مختلفة 19:40 الدوحة  DHL تابعة لشركة شحن طائرة

 مواشي  17:35 قطر  QR8324 قطرية شحن طائرة

 

 
 14/4/2020المرافئ: اإلثنين 

 مغادرة دخول المرفأ

 نوع الحمولة الجهة/البلد العدد الحمولةنوع  الجهة/البلد العدد

    مواشي سلوفينيا 1 مرفأ بيروت

    سيارات ليماسول 1

    مستوعبات لبنان -طرابلس 1

 مستوعبات مرفأ بيروت 1 ذرة مصر 1 مرفأ طرابلس

 فارغة  مالطا 1 فيول أويل مرفأ بيروت 1 مرفأ جونية

 فارغة  روسيا 1    شكامرفأ 

 مواد كيميائية إيطاليا 1   

 مواد كيميائية تركيا 1   

 فيول أويل مرفأ الزوق  1    مرفأ الجية 

 6 5 المجموع
 
 

 :  مالحظة
كل الوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي إلى اإلجراءات الصحيّة واألمنية المعتمدة في خطة عودة   يخضع لمطار: ا -

 من قبل وزارة الصحة العامة والمديرية العامة لألمن العام والمديرية العامة للطيران المدني.   نالمغتربين اللبنانيي
وزارة الصحة  لل جهاز تابع  قبمن  بكامله  فحص طاقم الباخرة  يتم  ،  لى حرم المرفأإباخرة  أية  سماح بدخول  لقبل االمرافئ:   -

 بفيروس كورونا. إصاباتللتأكد من عدم وجود العامة 
 

 وزارة الخارجية والمغتربين
وضع  تمتستمر الوزارة بمتابعة شؤون الطلب الذين يعانون من مشاكل في التحويلت المالية في مختلف الدول حيث  -

بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف، باإلضافة  آلية من أجل تسهيل الحواالت المصرفية من لبنان  
ديم من أجل تق إلمكانيات المحدودة عبر البعثات والقنصليات اللبنانيةذوي الوائح اسمية بالطلب المغتربين  حضير تإلى 

 المساعدات المادية لهم.  
تتابع الوزارة بشكل يومي جمع المعلومات عن المغتربين اللبنانيين الراغبين بالعودة عبر البعثات والقنصليات اللبنانية  -

 تي حددتها الحكومة اللبنانية. المنتشرة في العالم وتحضير اللوائح بناء على األولويات ال
ع للطواقم الطبية والمستشفيات الحكومية عبر أرقام  عن قيام عدد كبير من المغتربين بالتبرّ  يومية اا تتلقى الوزارة تقارير -

 الحسابات المصرفية التي ُعممت على كافة البعثات اللبنانية.
البعثات اللبنانية وكافة الدول الشقيقة والصديقة والجهات تستمر وزارة الخارجية والمغتربين بالتواصل اليومي مع  -

 الخارجية بشأن تأمين مساعدات طبية لمواجهة الفيروس.
 مالحظة: 

 lebanon-to-https://mfa.gov.lb/arabic/returnالرابط االلكتروني للبنانيين الراغبين بالعودة:  -
 abroad-https://mfa.gov.lb/arabic/studentsالرابط االلكتروني للطلب المغتربين:  -
 
 

https://mfa.gov.lb/arabic/return-to-lebanon
https://mfa.gov.lb/arabic/students-abroad
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 جتماعيةوزارة الشؤون اال
عيد وزارة الشؤون االجتماعية النظر في اللوائح  حرصاّ على وصول المساعدات إلى العائلت األكثر فقراا في لبنان، تُ  -

التدقيق في   عنداالسمية للعائلت المستفيدة من خطة الطوارئ االجتماعية في مرحلتها األولى بعد أن تبيّن لدى الجيش 
 بعض األسماء من خلل البلديات والمخاتير عدم استحقاقها للمساعدات وفق األولويات التي وضعتها الحكومة.

جمعها   يتمبناء على االستمارات التي    خطة الطوارئ االجتماعيةمن  والثالثة  الثانية    تينالمرحلالوزارة العمل على  مل  تستك -
دراستها  من أجل  رفعها عبر المحافظين ووزارة الداخلية والبلديات إلى رئاسة مجلس الوزراء  لالبلديات والمخاتير    من قبل

 من المساعدات االجتماعية.وتحديد الجداول النهائية بالمستفيدين 
وكيفية  خطة الطوارئ االجتماعية واستفساراتهم حولالمواطنين  شكاوى 1766ساخن رقم الخط ال تتابع الوزارة عبر -

 االستفادة من المساعدات.  
 

 

 اإلجراءات على صعيد المحافظات والبلديات
 

الوقائية لمواجهة فيروس  واإلجراءات اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير من قبل مراكز العزل التي تمت الموافقة عليها 
 2020نيسان  10 الجمعةتاريخ: لكورونا 

تضم اللجنة المتخّصصة المكّلفة بالكشف على مراكز العزل   عدد المراكز  المحافظة 
من األمانة العامة للمجلس األعلى للدفاع،   ا  المحتملة ضابط

 ا  مهندس ا  من الطبابة العسكرية في الجيش، ضابط ا  طبيب ا  ضابط
 عن نقابة الممرضات والممرضين في لبنان.   من الجيش وممثل  

 
على وضع وتنفيذ خطة لتجهيز مراكز العزل التي   تعمل اللجنة

 المعنية ومع المحافظيناإلدارات تم اختيارها بالتنسيق مع 
 والبلديات.  

  16 جبل لبنان

 2 الشمال 

 4 الجنوب 

 11 عكار

 10 البقاع

 43 المجموع لتاريخه 

 
 

  نسبة االلتزام باإلقفال

 
 المحافظة 

  

  النسبة 
 المئوية 

 المخالفة القطاعات 

 لقرار السير ات، مخالفمحلت تجارية %90 بيروت

    تجمعات، محلت تجارية، مخالفات لقرار السير %85  الشمال

     ATMمحلت تجارية، أسواق الخضار، تجمعات أمام ماكينات الصراف اآللي  %80 عكار

 محلت اكسبرس، تجمعات أمام مراكز بيع المواد الغذائية، حركة سير ناشطة  %90 بعلبك الهرمل

 السيرمحلت تجارية، مخالفات لقرار  %90 البقاع

   ون متجول عة باتجارية، محلت  %90 جبل لبنان

 تجمعات أمام مراكز بيع المواد الغذائية %90 الجنوب 

     ATMتجمعات أمام ماكينات الصراف اآللي  %90 النبطية
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 أهداف غرفة العمليات الوطنية
 

 تعمل غرفة العمليات الوطنية على توحيد وتنسيق كافة الجهود الوطنية الرسمية والخاصة من أجل تحقيق األهداف التالية: 
 

الحد من انتشار الفيروس واحتوائه عبر تطبيق التدابير االحترازية، تخفيف االحتكاك المباشر بين الناس   الهدف األول:
 وعية لتعميم المعلومات الصحيحة. وتعزيز عملية التواصل مع الناس والت

تأمين استمرارية الخدمات األساسية على الصعيد الوطني من خلل تحديد الخدمات األساسية ومتطلبات   الهدف الثاني:
الصيانة، تشجيع العمل عن بعد، اتخاذ التدابير االقتصادية واالجتماعية بالحد األدنى المطلوب المرتبط 

 بتطبيق القرارات. 
زيادة قدرات القطاع الصحي للستجابة من خلل مسح الموارد المتوافرة واالحتياجات بشكل مستمر   الثالث: الهدف

مقارنة مع المنحنى الوبائي، استقطاب التمويل والمساعدات التقنية وزيادة القدرة االستيعابية للمستشفيات 
 وإدارة الحاالت. 

 

 العامةالتوجيهات  الفيروسالمخاطر المؤثرة في سرعة انتشار 
 عدم التزام المواطنين بتدابير الوقاية. •
 عدم االلتزام بتدابير الحجر المنزلي اإللزامي.   •
 شار الوباء في األماكن المكتظة.  تان •
عدم االلتزام الكامل بمنع التجّمعات  •

 واالختلط. 

 

االلتزام بتطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس   •
 صعيد اإلدارات العامة والخاصة والبلديات.الوزراء على 

االلتزام بملزمة المنازل وعدم الخروج ااّل للعمل أو عند   •
 الضرورة القصوى.  

االلتزام بغسل اليدين المتكرر ومراعاة كل شروط السلمة   •
 الواجب اتخاذها وفق وزارة الصحة العامة. 

الحرص على االبتعاد عن األماكن المزدحمة وتجنب  •
ة االجتماعية وااللتزام بالمسافة اآلمنة بين المخالط
 األفراد.

االتصال مباشرة على الرقم الساخن لوزارة الصحة العامة   •
 594459/01أو  1214: عوارضعند الشعور بأية 

 


