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 حسب األقضية النشطة توّزع الحاالت 
 

  

 
 10952 

 تم تسجيلها   ةحال

 21/2/2020ذ من
   

 

 

1258 
 وافدين 

9694 
 مقيمين

   

113 
 وفاة  ةحال

 605 
 جديدة تال ح

   

3050 
 شفاء  لةحا

 8 
 ينوافد

597 
 مقيمين 

   

  
  

464 
 حالة تم تسجيلها في القطاع الصحي 

 431,634 
 2020/ 21/2كورونا منذ  فحص

   

22 
حالة تم تسجيلها في القطاع الصحي  

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ 

 4989 
خالل الـ  فحوصات كورونا للمقيمين 

 ساعة المنصرمة  24
   

 
 1351 

فحص كورونا للوافدين في المطار  

 المنصرمة  ساعة 42خالل الـ 
   

 

 

7789 
 ( Active Cases)حالة نشطة 

7526 
 المنزليفي العزل  حالة

 263 
 استشفاء  ةحال

   

13 
  24متوسطة خالل الـ  جديدة  ةحال

 ساعة المنصرمة 

 191 
 مجموع الحاالت المتوسطة 

   

4 
  اية الفائقةجديدة في العن تحاال

 ساعة المنصرمة  24خالل الـ 

 72 
مجموع الحاالت في العناية 

 الفائقة 
   

  عالميا   لبنان 

 اإلجمالي  عدد اإلصابات  22,718,030 10952
   

 عدد الوفَيات  793,648 113
   

 نسبة الوفَيات  % 3,49 % 1.03
   

 عدد حاالت الشفاء  15,405,274 3050

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 

 حالة قيد التحقق  2291 :مالحظة منحنى الحاالت النشطة
 

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

 عدد الحالت  قضاء جبيل   عدد الحالت  تن قضاء الم  1 يروت محافظة ب

 2 عمشيت  1 ن سعادة يع  3 راس بيروت 

 1 أفقا   7 انطلياس  1 قريطم 

 1 حاالت  1 بعبدات  2 الروشة 

 1 ونفك  1 برج حمود   11 راالحم

 2 قيد التحقق   1 برمانا   1 عين التينة

 عدد الحالت  طرابلس قضاء   1 بياقوت  9 المصيطبة

 1 داوي الب  2 الدورة   4 مار الياس

 6 الميناء  7 الدكوانة   2 تلة الخياط

 7 القبة   1 الدلب   1 تلة الدروز 

 15 التبانة   1 الفنار   3 الظريف 

 1 ية الزاهر  3 جب الديب   6 المزرعة 

 14 قيد التحقق   1 جديدة المتن   6 برج أبي حيدر 

 عدد الحالت  قضاء الكورة   1 المطيلب   8 البسطة الفوقا

 1 أميون  1 اش النق  23 طريق الجديدة 

 1 برصا  2 وان شه قرنه  8 راس النبع

 2 ضهر العين  2 الروضة   1 الباشورة 

 2 قيد التحقق   3 سن الفيل   1 البسطة التحتا

 عدد الحالت  قضاء زغرتا   3 الزلقا   18 األشرفية 

 2 مجدليا  عدد الحالت  قضاء عاليه   1 قيد التحقق 

 1 مزيارة  1 عاليه  عدد الحالت  بعبدا قضاء 

 6 زغرتا  4 عرمون  4 نةعين الرما

 عدد الحالت  ء البترون قضا  1 ين دارة ع  5 بئر حسن 

 1 شكا  2 بشامون  29 برج البراجنة

 6 حامات   1 بحمدون  1 ي ابطش

 1 د التحقق قي  2 بليبل  2 بسابا 

 عدد الحالت  المنية الضنية قضاء   1 البساتين  14 الشياح 

 1 عزقة   3 ات األمراء يفشو  5 فرن الشباك

 4 بقاع صفرين  2 شويفات العمروسية  7 الغبيري

 1 دير عمار   2 شويفات القبة  4 الحدث 

 2 المنية  3 حي السلم   6 حارة حريك

 1 قيد التحقق   1 حومال  1 الحازمية

 عدد الحالت  محافظة عكار   1 أغميد  3 الجناح

 1 عدبل  2 الكحالة  3 الليلكي

 3 بنين ب  6 كيفون  1 ة اللويز

 1 برج العرب   2 خلدة   1 نة الرياضية المدي

 2 فنيدق  1 صوفر   1 جةالمري

 1 حلبا   عدد الحالت  ضاء كسروان ق  1 حرور شوادي 

 1 حيزقون  1 العقيبة  1 وزاعياأل

 3 امشح   1 أدونيس   3 تحويطة الغدير 

 2 وادي الجاموس   1 ج فتوح أفقا بر  5 قيد التحقق 

 2 قرقف   2 جعيتا   عدد الحالت  الشوف  اءقض

 عدد الحالت  قضاء زحلة   1 غديرجونية   1 عانوت

 1 الياس بر   1 جونية حارة صخر   4 برجا

 2 شتورة   1 جونية الكسليك  1 ميشح 

 1 قب الياس   3 جونية ساحل علما  1 الدامور 

 2 رياق  2 كفرحباب  4 داريا 

 1 لعدنايس  1 المعاملتين   2 يةالج 

 1 زحلة البربارة   3 السهيلة   1 كترمايا 

 2 قيد التحقق   3 طبرجا  3 الناعمة 

 عدد الحالت  البقاع الغربي قضاء   1 زيتون  1 سبلين

 1 غزة   5 ذوق مكايل    1 قيد التحقق 

 1 مشغرة   3 ذوق مصبح  عدد الحالت  بنت جبيل ء قضا

 1 يحمر  عدد الحالت  قضاء صيدا   1 تبنين 

 1 قيد التحقق   1 عرب طبايا  عدد الحالت  رجعيون مقضاء 

    1 ة حلوعين ال  1 بليدا

 136 قيد التحقق   1 عرزال   عدد الحالت  قضاء صور 

    1 الغازية  1 ال برج رح 

    1 هالليةال  2 قيد التحقق 

    1 ملكيكفر  عدد الحالت  قضاء النبطية 

    2 رفند الص  2 ا عين قان

    7 لتحقق قيد ا  2 حاروف

    عدد الحالت  قضاء حاصبيا   6 جباع 

    1 ميمس   1 بشيتج 

    عدد الحالت  ك ء بعلبقضا  1 النبطية البياض 

    1 شمصطار   3 تول

    1 اللبوة   5 قيد التحقق 
 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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 المنحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصابات 

 

 
 
 

 قضيةلشفاء حسب األتوّزع حاالت ا توزع الحاالت النشطة حسب األقضية

 
 
 

 

 
 

 توّزع الوفيات حسب الفئة العمرية توّزع الوفيات حسب األقضية 

 
 
 

  

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 رة الصحة العامة المعلومات الصادرة عن وزا  :المرجع
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 التسلل الزمني للقرارات بحسب العدد اإلجمالي للحاالت 

 
  
 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية 

   
 
 

 االلتزامي في المحافظات ونسبة توّزع حاالت العزل المنزل
 

 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 درة عن وزارة الصحة العامة المعلومات الصا  :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
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ب الوضع الصّحيحالت حستوّزع ال   طريقة التعّرض للعدوى بالفيروس       
 

 

 

 

  
 

 
 
 

 العمريةتوّزع الحاالت حسب الفئة  توّزع الحاالت حسب الجنس
       

 

 
 

   
 

 2020/ 20/8 – اإلجراءات قيد التنفيذ

 وزارة الصحة العامة
  ووفق التعبئة العامة وفق توصيات اللجنة العلمية الطبية    إجراءاتالتعليمات التالية حول تطبيق  الصحة العامة    زارة عن و صدر   -

 تضّمن:  لواقع التفشي الوبائيا

  15جميع األطباء المراقبين للوزارة والكوادر الطبية االمتناع عن إدخال الحاالت الباردة الى المستشفيات لمدة    الطلب من •
ات من الحاالت المتماثلة للشفاء والتي ال تستوجب البقاء  لمستشفي صرها بالحاالت الطارئة، والعمل على إفراغ أسرة ا يوما وح 

 .فيها، حفاظا على صحة المرضى والطاقم الطبي من انتشار العدوى 

مشخصة ان تنخرط    من المستشفيات الحكومية والخاصة التي تتردد في استقبال حاالت مشتبه بإصابتها بكورونا أو   الطلب  •
 برمة وأنظمة حالة الطوارئ المرعية اإلجراء في ظل تفشي الوباء ووفقا لنص العقود الم  بواجبها الوطني والصحي اإلنساني

الصحة االنضمام لفريق الترصد الوبائي وتتبع الحاالت عبر مديرية    جميع المراقبين الصحيين في مالك وزارة الطلب من   •

 .ليمات الرؤساء المباشرين وأطباء األقضيةالوقاية الصحية وفقا لتع

إبداء أقصى درجات التعاون والتزام أماكن إقامتهم ما أمكن للحد من عدد اإلصابات والمحافظة على    واطنينمن المالطلب   •
 ير. ق السلوك الوقائي الفردي والمجتمعي للتمكن من مواجهة هذا التحدي الوبائي الخطصحتهم وصحة أسرهم وتطبي 

 
فحوصات  الوزا   صدر عن - نتائج  القادمة    إضافية رة  تم    2020/ 18/8و  17/8/2020و  16/8/2020اريخ  ت ب للرحالت  حيث 

 . 2020/ 18/8بتاريخ  301قادمة من بغداد عبر شركة الطيران العراقية الرحلة رقم حالة إيجابية واحدة  تسجيل
 

عبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا اعتباراً من  صدر عن وزارة الصحة العامة يقضي بإقفال دور الحضانة ضمن إجراءات الت  -

 تحت طائلة المسؤولية.   9/2020/ 7لغاية  21/8/2020
 

 
  

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 حة العامة المعلومات الصادرة عن وزارة الص   :المرجع
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 الصليب األحمر اللبناني  

عدد الحاالت  
التي تم نقلها  

إلى  
 المستشفيات 

3775 
حالة   35)

 جديدة( 
 

عدد مراكز 
اإلسعاف التي  

 تستجيب 

عدد مراكز  47
اإلسعاف اإلضافية  

 ستجابة  الجاهزة لال

فحوصات  عدد  0
PCR   التي تم نقلها

 ختبرات إلى الم

41663 

فحصاً   43)
 جديداً( 

عدد 
المستفيدين من 
حلقات التوعية  

 حول
COVID- 

67241 

  اً مستفيد 33)
 ( جديداً 
 

  عدد المتدربين
على إعداد  

خطط استجابة  
 محلية 

8509 
 

عدد المسعفين  
   المدّربين

عدد المتطوعين   1444
ل  المدربين على نق 

 PCRفحوصات 

166   
 

  عدد المتدربين
على إدارة  

الحجر كز مرا
 الصحي 

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 
 تعقيمها تّم  التي

419 
  مرفق واحد)

 (جديد
 

  عدد الملصقات
  والمنشورات 

 التي تم توزيعها 

1207656 
عدد المعدات التي   

 تم توزيعها 

74232 

(718 
مجموعة 

 جديدة( 

عدد المستفيدين من  
 ة المنصات االلكتروني 

4096 

  مستفيدين 6)
 (جدد

  

 

   األمنية العسكرية واألجهزة 
 م المها الجهة  

 .يةفي مختلف المناطق اللبنان ريات راجلة ومدولبة ر دوتسيي  - الجيش 
 . CIMICتوزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون المدني العسكري   -
 إقامة حواجز ظرفية في مختلف المناطق ومؤازرة قوى األمن في إجراءات عزل البلدات.   -

العامة   المديرية 
 لقوى األمن الداخلي 

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

 أرض جلول  عزل مؤازرة البلدية في   :طريق الجديدة  - محافظة بيروت 

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

 الحيوك.   ة سلم، حي جلعزل بلدة خرب مؤازرة البلدية في  - قضاء بنت جبيل 

  ل زون.  في عزل بلدة مجدمؤازرة البلدية  - قضاء صور 
العامة   المديرية 

 لألمن العام
 تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة في المطار وعلى المرافئ والمعابر الحدودية.   -
في مختلف    ي للمقيمين والوافدينتقّصي ومتابعة الحاالت المشتبه بها واإليجابية والحاالت في الحجر المنزل -

 .  المناطق اللبنانية
 ومخيم البرج الشمالي.   مخيم البص، ين الحلوةعالتبليغ عن حاالت إيجابية جديدة تم تسجيلها في مخيم  -
 التبليغ عن اإلصابات عن الحاالت الجديدة ضمن عناصر قوى األمن الداخلي.  -

العامة   المديرية 
 ألمن الدولة 

 بها واإليجابية والحاالت في الحجر المنزلي للمقيمين والوافدين. لحاالت المشتبه تقّصي ومتابعة ا -
 التبليغ عن اإلصابات عن الحاالت الجديدة ضمن عناصر قوى األمن الدولة.  -
الواجب اتباعها على    اإلجراءاتالتبليغ عن عقد اجتماع في محافظة النبطية بحضور كافة المعنيين لتحديد   -

واصل والتنسيق المطلوبة بين كافة الجهات، باإلضافة  تعبئة العامة وآلية الت شدد في تطبيق الصعيد البلديات للت 

  مراكز إضافية للحجر.   10إلى إعالن إمكانية تأمين 
 

      وزارة األشغال العامة والنقل
    

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

 41 عدد الرحالت  42 الت عدد الرح

  3519 عدد المغادرين  2127 عدد الوافدين 
 

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

 على متنها  الوجهة  العدد  على متنها  قادمة من  العدد 

 مستوعبات  طرطوس  1 مستوعبات  اإلسكندرية  1 ببروت مرفأ 

 ديزل ق مرفأ الذو 1 بات مستوع االسكندرون  1

 2 2 المجموع 
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 قرارات عامة

الذي يقضي بأن تتوقف   2020/م/377القرار رقم    19/8/2020بتاريخ  صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي   -
كل المؤسسات التعليمية، الرسمية والخاصة، بمراحلها كافة عن التدريس وإجراء االمتحانات حضورياً خالل الفترة 

، على أن تستمر بأعمالها اإلدارية وفقاً لجدول مناوبة يقرره مدير عام 7/9/2020لغاية  2020/ 21/8دة من الممت
 افة اإلجراءات الوقائية.  او رئيس المؤسسة بطريقة تراعي ك

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

 وصيات التالية لكبح تفشي الوباء:الت 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  للمدرسة  % من القدرة االستيعابية 50بة الحضور تتعدى نس
 . من شهر أيلول خيراألدأ العام الدراسي قبل األسبوع أسابيع. كما أوصت اللجنة أال يب

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

الوبائي في  ت • الترصد  للتواصل والتنسيق مع برنامج  اللبنانية  الجامعة  الوطنية من  اللجنة  قبل  عيين منسق من 
الصحية ورفعها إلى اللجنة الوطنية التخاذ اإلجراءات المناسبة دراسة وتحليل المعطيات وزارة الصحة العامة ل 

 لمنع تفشي الوباء. 
 

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

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

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

 لغاية السادسة صباحاً.  
 

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

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

 الحفاظ على المسافة اآلمنة(.
 ة دون االلتزام بالتدابير الوقائية. ناسبات االجتماعي تجمعات في الم -
 رية. عدم التزام المخالطين لحاالت مؤكدة بإجراءات العزل المنزلي لحين صدور نتائج الفحوصات المخب -

 
أو   1214لوزارة الصحة العامة:  التصال مباشرة على الرقم الساخن  ،عند الشعور بأية عوارض

594459 /01 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.drm.pcm.gov.lb/


  drm.pcm.gov.lbعلى الرابط: وكافة التعاميم الرسمية الصادرة   االطالع على التقريريمكن 
 DRM_Lebanon@جتماعي أو عبر وسائل التواصل اال

 

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

 

 
 ة  وزارة الصحة العام إلى مختبرات ال  بية التي ترسل من هذهاإليجا فحوصاتال نتائج بعض مالحظة: 

 ء ساهم في انتشار الوبامما يت  ف لتتبع الحالرقم هات يوجد فيها ل 

 

 المستشفيات الحكومية 

موقع ال اسم المستشفى   الموقع  اسم المستشفى    

 بنت جبيل مستشفى بنت جبيل الحكومي  بيروت مستشفى رفيق الحريري الجامعي 

 زحلة  الهراوي الحكوميلياس مستشفى الرئيس ا طرابلس  مستشفى طرابلس الحكومي 

 البترون مستشفى البترون الحكومي  كسروان  البوار  - مستشفى فتوح كسروان الحكومي 

 حلبا با الحكومي مستشفى حل بعلبك  مستشفى بعلبك الحكومي

   تبنين  مستشفى تبنين الحكومي 

 المستشفيات الخاصة 

 الموقع  المختبر اسم المستشفى /  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 مستشفى سيدة المعونات الجامعي

 بعبدا  مختبر الهادي س طرابل المنالمستشفى 

 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 KMLكريم مختبر ال بعبدا  الحدث مستشفى السان جورج 

 النبطية SDCمختبر الصباح  الشوف  مستشفى عين وزين

 بعبدا  INOVIEمختبر  صيدا مستشفى حمود الجامعي 

 المتن  TRANSMEDICALمختبر  ك بعلب  مستشفى دار األمل الجامعي 

 زحلة  MCCمختبر  النبطية مستشفى الشيخ راغب حرب 

 الحازمية  SACRE-COEURيسوع  مستشفى قلب زغرتا CHNمختبر الشمال االستشفائي 

 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 
 


