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 ساعة المنصرمة(  24عدد األسّرة المتوافرة للمصابين بفيروس كورونا ونسبة اإلشغال )خالل الـ 

 
 

 
 في مختلف المحافظات حسب المستشفيات:   19-على كافة تفاصيل توّزع األسّرة المتوافرة لمرضى كوفيد يوميا  لالطالع 

 PC-HospitalsOccupancy-https://bit.ly/DRMعبر الكومبيوتر: 

 Mobile-HospitalsOccupancy-https://bit.ly/DRM :عبر الهاتف
 

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

 

 

 

 :الجديد في التقرير

العمل بمضمون القرار رقم يتعلّق بتمديد  20/12/2020بتاريخ  1611قرار صادر عن وزارة الداخلية والبلديات رقم -

 .23/12/2020لغاية  1556

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-HospitalsOccupancy-PC&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7C2b4fae1fa3bc48ff35a808d865128401%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637370477480870999&sdata=qm%2BlN1g5CifpAEHIJ0kiFz41OaHsWSW2hh0GN6kTKQc%3D&reserved=0
https://bit.ly/DRM-HospitalsOccupancy-Mobile
http://drm.pcm.gov.lb/


       

 

 توّزع الحاالت اليومية حسب البلدات
 101 زحلة  76 صيدا  87 بعبلك 80 عكار 36 طرابلس 58 كسروان  92 الشوف 117 المتن 227 بعبدا  72 بيروت

 1 زحلة 7 القديمةصيدا  17 بعلبك  3 حلبا  8 الزيتون  1 صربا  6 الدامور  8 برج حّمود 10 الشياح  4 عين المريسة

 1 الميدان   1 صيدا السرايا  1 شراونة ال 2 عدبل 7 القبة  2 كسليك 1 السعديات  5 سن الفيل 1 الجناح  1 راس بيروت 

 2 الراسية  3 حارة صيدا  1 عين بورضاي  4 شيخ طابا 2 التبانة  9 مكايل ذوق  5 ةالناعم 4 حرش تابت  5 االوزاعي  1 المنارة 

 5 المعلقة  3 وميةمية ال 3 دورس 1 منيارة  7 بساتين طرابلس  1 جونيه غدير 4 شحيم 2 جسر الباشا  1 ر حسنئب 1 قريطم

 4 كرك نوح  2 عين الحلوة 1 طيبة  2 الحاكور  3 1طرابلس  ءمينا 2 ذوق مصبح 1 داريا  2 جديدة المتن 1 محطة صفير  4 الحمرا 

 4 حوش االمراء 6 عبرا  1 سعيدي 2 كرم عصفور  1 القلمون 8 دونيس أ 1 سبلين 3 البوشرية  20 الغبيري  1 ة الصنوبر

 5 فرزل  ال 1 ة قري 1 حدث  4 دير دلوم 1 البداوي  5 جونيه حارة صخر  1 برجين  2 الروضة   6 عين الرمانة  1 عين التينة 

 4 حزرتا  1 بقسطا  1 فاكهة 1 برج العرب  1 مدينة الجديدةال 2 جونيه ساحل علما  19 برجا  1 سد البوشرية 4 فرن الشباك 4 المصيطبة 

 3 قاع الريم 1 عين الدلب 1 جديدة الفاكهة 1 الحصنيةذوق  6 قيد التحقق 1 طبرجا  1 الدبية 4 ة السبتي 1 تحويطة النهر  1 مارالياس 

 5 كسارا  6 غازية ال 1 نبي عثمان ال 1 برج  16 الكورة 1 الصفرا   3 الجية 2 دير مار روكز  51 حارة حريك  1 الصنائع 

 1 وادي العرايش  1 زهراني ال 2 لبوة  4 ة عكار العتيق 1 أميون 3 البوار  2 وادي الزينة  16 الدكوانة 12 الليلكي  3 الظريف 

 1 مكسة 1 قناريت  2 شعت  1 ة سموني 2 كوسبا  7 عجلتون 1 الزعرورية  2 أنطلياس  16 برج البراجنة  5 المزرعة 

 3 تعلبايا  1 زغدرايا  2 يونين  1 القليعات  1 كفتون 3 بلونة  1 بسابا   4 جل الديب  8 المريجة  1 الفوقا ةالبسط

 2 جديتا 1 أرزي  1 كنيسة ال 5 ببنين  1 بتعبورة  1 السهيلة  2 السمقانية  3 النقاش  3 تحويطة الغدير  2 الملعب البلدي 

 3 تعنايل  1 زرارية ال 6 بدنايل    1 نهر البارد 1 كفريا   1 عين الريحانة  1 كفرفقود  6 الزلقا  5 الحازمية   6 الطريق الجديدة

 2 سعدنايل  3 عدلون  1 قصرنبا  1 العبدة  1 أنفه  3 جعيتا  1 كفر حيم 1 ت بياقو 1 اليرزة  2 راس النبع  

 7 قب الياس  6 نصارية أ 2 تمنين الفوقا  1 رمول  2 ضهر العين  1 غزير  1 البيرة  4 الضبية  26 الحدث 2 التحتا  ةالبسط

 1 مريجات ال 2 بابلية  1 الرافقةحوش  1 خان الحيات  1 برسا  2 كفر حباب  1 الورهانية  1 مزرعة دير عوكر  1 بطشاي  1 الرميل 

 4 بر الياس  3 غسانية ال 5 تمنين التحتا  3 سيسوق 3 زغرتا المتاولة  1 غوسطا 1 عين زحلتا 5 المنصورية  2 اللويزة  13 األشرفية 

 1 عنجر  1 صرفند ال 1 شمسطار  3 برقايل  3 قيد التحقق 3 فاريا  4 بعقلين  5 الفنار  1 الجمهور  18 قيد التحقق

 7 مجدل عنجر 1 خيزران مزرعة  1 حوش سنيد 3 بزال  71 عاليه 1 قيد التحقق 1 عين قني  4 عين سعادة 21 كفر شيما  70 النبطية  

 1 ناصرية ال 2 قعقعية الصنوبر  2 طاريا  2 بيت يونس  3 سية  شويفات العمرو   52 صور  1 الجديدة  1 روميه  1 وادي شحرور العليا  5 نبطية التحتا ال

 7 رياق  4 بيسارية ال 6 سرعين التحتا  1 حويش 14 حي السلم    7 صور  5 بقعاتا  1 بصاليم  3 بسابا   1 السراي 

 2 علي النهري  1 كوثرية السياد  1 الفوقاسرعين  1 الحميرة   1 خلدة    1 صور البص   5 نيحا  1 المطيلب  1 الهاللية  1 نبطية الفوقا ال

 1 رعيت  6 سكسكيةال 1 طليا  1 مشمش   14 شويفات االمراء    1 الرشيديةصور  1 بعدران 2 ة الرابي 1 العبادية  2 كفر رمان 

 2 حارة الفيكاني  4 مروانية ال 2 حزين 2 فنيدق 8 عرمون     6 برج الشمالي  2 الخريبة   1 قرنة شهوان 5 راس المتن 2 شوكين

 4 تربل  1 نجارية ال 7 خضر  1 تاشع  3 بشامون   2 دير قانون العين 3 عّماطور  3 الربوة  1 قبيع 3 حبوش 

 3 ماسا  2 عرب الجل  11 نبي شيت ال 4 رحبه  1 عين عنوب   1 ة محرون 1 الكحلونية  3 بيت الشعّار  1 عاريا  2 كفر تبنيت 

 6 كفر زبدعين  1 عنقون 1 بريتال  1 بيت الحوش  2 بليبل    1 عيتيت  2 المزرعة  1 ديك المحدي 1 الجمهور  1 جباع 

 5 كفر زبد  3 قيد التحقق 2 خريبة  2 البيرة  2 عاليه    2 بافليه 1 كفرنبرخ  1 مزرعة يشوع 1 صليما   1 كفر فيال

 4 قيد التحقق 6 جزين  2 بوداي 2 خربة داوود  2 الكحالة   1 قانا  3 جباع  1 زكريت  1 حاصبيّا المتن 1 عين قانا

 45 البقاع الغربي  2 جزين 3 الهرمل 1 الشرقية  ةدبابي 1   رمانة عين ال  10 معركة 1 باتر  1 بحرصاف  2 حمانا  2 حومين الفوقا

 3 مشغرة  1 بكاسين  2 هرمل  5 شدرا 1 عيتات   1 معروب  5 الباروك  1 عين الخروبة 1 فالوغا 3 عربصاليم

 3 قنفار خربة  1 شواليق  1 بديتا  1 مشتى حسن 1 سوق الغرب   2 برغلية ال 4 قيد التحقق 1 حماليا  4 قرنايل  1 رومين 

 2 كفريا   1 أنان 10 راشيا 1 سفينة الدريب  1 مجدليّا     2 بازورية ال 43 زغرتا  1 العطشانة  1 كفر سلوان 1 حومين التحتا 

 1 عانا  1 ريحان ال 1 راشيّا الوادي   1 القبيات   1 رشميا   1 دير كيفا  18 زغرتا  1 شرين 7 قيد التحقق 2 دير الزهراني 

 2 منصورة  ال 34 جبيل  2 راشيّا الفوقا  1 وادي خالد 1 بنيه   1 طير دبّه 5 رشعين 3 قرنة الحمرا 10 بنت جبيل 1 شرقيةال

 2 ميدون 4 جبيل  1 عيحا 2 أكروم  1 مجدل بعنا   2 شهابية  1 بيادر رشعين  3 برمانا  1 عيتا الشعب  1 تول 

 1 جب جنين 2 ستيتا م 1 ضهر االحمر  6 قيد التحقق 2 صوفر   1 أرزون  1 كفر حاتا   2 قنابة برمانا  2 شقرا  3 حاروف  

 1 الال  1 بالط  1 كفر قوق 25 ة الضني ةالمني 3 شارون   1 رمادية  2 أرده  1 بيت مري  1 ديرنطار  5 دوير 

 5 اللوز كامد  3 إده  1 بيرة   3 دير عمار  2 ةالمشرف 1 حلوسية ال 1 حرف )أرده(  1 زغرين  1 كونين 3 جبشيت 

 8 غزة  10 عمشيت 1 صفا نبي ال 8 ة المني 7 قيد التحقق 1 حلوسية التحتا ال 1 بيت عوكر  1 بسكنتا  1 قلويه 1 ميفدون

 1 خيارة  1 فيدار ال 2 قيد التحقق 2 ضنية سير ال   1 طير فلسيه 1 أصنون  2 قيد التحقق 1 برج قلويه 2 عدشيت الشقيف

 3 قرعون ال 1 يل حصرا 19 مرجعيون  1 حقل العزيمة    3 عباسية ال 6 مجدليّا  7 حاصبيّا 3 ياطر  5 عب ا

 1 صويري ال 2 إهمج 1 مرجعيون  1 الحوارة     1 شبريحا  1 كفر زينا  2 حاصبيّا  16 بشري  1 إنصار 

 5 سحمر 3 أدونيس  1 قليعة 1 كفرحبو    1 شعيتية  1 كرم سده 1 حاصبيّا السراي  16 بشري  1 زوطر الغربية 

ال  1 إهدن 3 شبعا  9 البترون 1 زوطر الشرقية   1 لبايا  2 زبدين  2 كفر كال 1 دير نبوح    1 برج رح 

 4 مرج ال 1 عبيدات  1 حوال 7 بخعون     4 سبعل  1 ماري  4 البترون  3 قصيبة 

 1 قاليا 4 ققيد التحق 1 ميس الجبل  1 بيت العرب          1 كفر عبيدا 2 بريقع 

 1 قيد التحقق   2 مجدل سلم            1 شك ا 1 كفر صير 

 152 قيد التحقق   11 صوانة            2 راشكيدا  2 صير الغربية 

                 1 نهريه  10 قيد التحقق

                    

                    

                    

                    

                    



       

 

 توّزع الحاالت اإليجابية والحاالت النشطة
 ة توزع الحاالت اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توّزع الحاالت النشطة 

 توّزع الحاالت التراكمية حسب األقضية 

 
 
 

 يوم الماضية حسب األقضية  14الحاالت اإليجابية خالل الـ   عدد

 
 

 
 

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

 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

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


 
 وزع حاالت الوفاة ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 حسب األقضية التراكمية توّزع حاالت الوفاة 

 
 

 حسب األقضية  يوم المنصرمة 14الوفيات خالل الـ نسبة 

 
  
 

 

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

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 

 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 
 عدد الوفيات حسب الفئة العمرية

 

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


 
 

 توّزع حاالت الشفاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسب األقضية التراكمية  توّزع حاالت الشفاء 

 

 حسب األقضية يوم المنصرمة   14  عدد حاالت الشفاء خالل الـ

 

 
 
 

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

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

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


 
 نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات اليومية خالل الـ 14 يوم الماضية  

 

 
 
 

 توّزع الحاالت حسب الجنس  توّزع الحاالت حسب مستوى المرض 
    

 

 

 
 
 

 العمر حسبتوزع الحاالت 

 
 

 
  http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  يمكن االطالع على التقرير

 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

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


 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
 

 

 االلتزامتوّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة 
 

 

 نسبة إشغال مراكز العزل للحاالت المصابة بفيروس كورونا  
 
 

 
 

التالي:   الرابط  على  الدخول  إشغالها،  ونسبة  العزل  مراكز  توّزع  حول  المعلومات  من  http://bit.ly/DRM-للمزيد 

IsolationCentersProfiles . 
 

المراكز بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظين والبلديات،  : تم تجهيز هذه  مالحظة
ن لبنان،  نقابة الممرضات والممرضين في  العامة،  اليونسيف، وزارة الصحة  العالمية، منظمة  المتحدة اإلنمائي، منظمة الصحة  قابة  برنامج األمم 

 ن في العمل االجتماعي. االختصاصيي

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

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-IsolationCentersProfiles&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7Ca34067a41ce648b7c42e08d8692b5702%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637374982152143161&sdata=d7x638EWp6e3MFnbVDAgA13QBVBHYmvQ8kglsrra3II%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-IsolationCentersProfiles&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7Ca34067a41ce648b7c42e08d8692b5702%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637374982152143161&sdata=d7x638EWp6e3MFnbVDAgA13QBVBHYmvQ8kglsrra3II%3D&reserved=0
http://drm.pcm.gov.lb/


 
 

 20/12/2020اإلجراءات قيد التنفيذ       
 العامةوزارة الصحة 

 30يضم   إقليم الخروب   في كترمايا    بلدة  كورونا في مستشفى عثمان فيلمعالجة مرضى  افتتح وزير الصحة العامة قسم   -
 اً في قسم العناية الفائقة.  سرير 19منها سريرا 

 
تغطية شركات  يتابع وزير الصحة العامة مع نقابة المختبرات ومجلس نقابة شركات التأمين ووزارة االقتصاد موضوع   -

. كما  التي قد يلجأ إليها المواطنون بشكل متكرر  اتالفحوصكلفة  دون    مرضى كورونال  االستشفاءعقود  لالتأمين الخاصة  
  االلتزام لذي وافقت عليه نقابة األطباء في بيروت ونقابة الصيادلة، لتأكيد  بروتوكول العقد الموحد مع شركات التأمين ا  يتابع

على األسس النهائية    لالتفاقعلى أن تعقد اجتماعات الحقة    ،التي وضعتها الجهات الرسمية كافة  ات بتسعيرات الفحوص
 . للبروتوكول

 

 الصليب األحمر اللبناني    

عدد الحاالت  
التي تم نقلها  

إلى  
 المستشفيات 

10,678 
حالة  93)

 جديدة( 

عدد مراكز  
اإلسعاف التي  

 تستجيب
48 

عدد فحوصات 
PCR  التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات 

60,430 
(100 

فحص 
 جديد( 
 

عدد المستفيدين من 
حمالت متابعة 
 إجراءات الوقاية

240,965 

عدد المستفيدين  
من حلقات  

 التوعية 

120,954 
 اً مستفيد 671)

 (اً جديد

عدد المتدربين  
على إعداد خطط  

 استجابة محلية 
8,907 

عدد المسعفين  
 المدّربين

1498 
عدد المتطوعين  

المدربين على نقل  
 PCRفحوصات 

166 

عدد المتدربين  
على إدارة  

مراكز الحجر  
 الصحي 

8,879 
 

عدد متطوعي  
الصليب االحمر  
المدربين على  

 التوعية 

550 
عدد المدربين 

إقامة   على
 توعية حمالت

321 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين 

على اجراءات  
 الوقاية في الشركات 

967 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها 

1,044 

 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي  

 تم توزيعها 
1,261,982 

عدد المعدات  
 التي تم توزيعها

264,200 
 

عدد المستفيدين من 
المنصات  
 االلكترونية 

4,822 
 مستفيداً  19)

 (جديداً 
 
 

 األجهزة األمنية والعسكرية
 المهام الجهة
 الجيش 

 
 
 
 
 
 

ألف ليرة لبنانية( ومساعدات غذائية في كافة المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون   400توزيع مساعدات اجتماعية ) -

 .CIMICالعسكري المدني 
 . نيةوتفريق التجمعات ومساندة األجهزة األم  تنبيه وتوجيه المواطنين والسائقين لتطبيق قرارات التعبئة العامة -

المديرية العامة  
األمن  لقوى 

 الداخلي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في مختلف المناطق وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين  ونقاط مراقبة تسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية  -
 . التعبئة العامة اتلقرار

ساعة المنصرمة على النحو   24وّزعت المحاضر التي تم تسطيرها بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة خالل الـ ت -
 التالي: 

مجموع المحاضر منذ  ساعة المنصرمة  24عدد محاضر الضبط خالل الـ 

 0 محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة لقرار التعبئة العامة  8/3/2020

 38277 بيروت  1 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )منع تجول، تباعد اجتماعي...(

 41718 جبل لبنان 116 األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة محاضر خطية بحق  

 117 المجموع 
 16352 البقاع

 13462 الشمال 

 13310 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

   123119 المجموع 32 2 3 33 47

المديرية العامة  
 لألمن العام 

 
 

 الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات واألقضية والحاالت في الحجر المنزلي.  عدد اإلفادة عن  -
 متابعة اإلجراءات التي تقوم بها الفرق الطبية في مراكز فحص الوافدين في المطار وعلى المعابر الحدودية.  -

المديرية العامة  
 ة ألمن الدول

 

 
 
 

 
 
 
 

وتنبيه   التعبئة العامةلمتابعة تنفيذ قرار ثابتة ومتحركة وإقامة نقاط مراقبة تسيير دوريات في مختلف المحافظات   -
، وتنبيه المتاجر والمؤسسات التجارية بضرورة تنظيم أدوار دخول الزبائن منعاً  لاللتزام بالتدابير الوقائيةالمواطنين 

  لالكتظاظ والحفاظ على التباعد االجتماعي.
ساعة   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 

70 % 70 % 50 % 65 % 63 % 70 % 30 % 55 % 
 

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

 الرحالت المغادرة  القادمة   الرحالت

 55 عدد الرحالت  58  عدد الرحالت 

  4677 عدد المغادرين  7375 عدد الوافدين 
 



 
 

 ساعة المنصرمة(  24المرافئ )خالل الـ  

 السفن المغادرة  السفن القادمة  المرفأ 

 الحمولة  الوجهة  العدد  الحمولة  قادمة من  العدد 

 بيروت 

 مستوعبات  طرابلس  1 مستوعبات  بور سعيد  1

    مستوعبات  ليماسول  1

    بارجة حربية  البحر  1

    مواد كيميائية  مرسين 1

 طرابلس 

 فارغة مالطا  1 ذرة دمياط  1

 فارغة اليونان  1 مازوت الزهراني  1

    مستوعبات  تركيا 1

  3 7 المجموع 
 

 قرارات / إجراءات عامة 
  1556بتمديد العمل بمضمون القرار رقم    المتعلّق   2020/ 12/ 20بتاريخ    1611القرار رقم  عن وزارة الداخلية والبلديات    صدر -

واإلجرا التدابير  تعديل  الوقائيةحول  وذلك    ءات  كورونا،  وباء  فيه   لغايةلمواجهة  الواقع  األربعاء  يوم  من  الخامسة صباحاً    الساعة 

23/12/2020 . 
 

برئاسة أمين عام    بناء على اجتماعهالجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا    توصيات  16/12/2020بتاريخ  صدر   -
وفقاً للمعطيات المتوافرة    الحالي، حيث تبيّنقتصادي  م واقع االنتشار الوبائي في ظل الواقع اال ي تقي جرى خالله    المجلس األعلى للدفاع

يعود سببها إلى الفتح المنظم للقطاعات  وإن هذه الزيادة في األعداد ال  %  25  نسبة ن نسبة زيادة اإلصابات بفيروس كورونا ستزيد بـأ
األفراح    مثل   المناسبات االجتماعية المختلفة في    بالتدابير الصحية المواطنين  عدم تقيد  إلى  التي تخضع للرقابة، وإنما تعود بالدرجة األولى  

 : اللجنة على النحو التاليتوصيات جاءت عليه، والتجمعات في  المنازل والشاليهات وغيرها. والمآتم 
لغاية الساعة الثالثة صباحاً خالل األسبوع األول من صدور القرار من  تعديل مواقيت ساعات العمل في القطاع السياحي   ▪

وزارة الداخلية والبلديات، على أن يتوقف تقييد ساعات العمل خالل األسبوع الثاني من القرار مع التشدد على متابعة االلتزام  
 %( في كافة األوقات.  50الكامل بالتدابير الوقائية والنسبة المسموحة للزبائن )

 . الوقائية  اإلجراءاتب  االلتزام أهميةتنظيم حمالت اعالمية هادفة توضح ب وزارة االعالم  أن تقوم ▪
 . نتيجة فيروس كورونا اسمية بالوفيات اللجنة يومياً الئحة إلى برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة  أن يرسل  ▪
وتخزين وتوزيع واستخدام اللقاح لفيروس كورونا على  ستالم  االعامة الخطة المزمع تطبيقها لجهة  وزارة الصحة    أن تعرض ▪

 . واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونالجنة متابعة التدابير 
 

التالي:   - الرابط  على  االستمارة  يعبئ  أن  احتفالياً  تجمعاً  أو  مناسبة  أو  حفالً  يقيم  أن  يريد  من  على  يجب  أنه  السياحة  وزارة  أعلنت 
eventregistry.net  .وذلك تماشياً مع مقررات اللجنة الوزارية 

 

ألحمر اللبناني، أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي  بالتعاون مع لجنة متابعة التدابير واالجراءات الوقائية لفيروس كورونا والصليب ا -
، حيث  المنصة االلكترونية التفاعلية لمراقبة تطور اإلصابات بفيروس كورونا في المدارس الحكومية والخاصة وتوزعها على األقضية

لك بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة  وذ  بشأن فتح أو إقفال المدارس  ةالمناسب   اتالوزير التخاذ القرار  سيتم اعتماد هذه المنصة من
 ووزارة الداخلية والبلديات.  

  

بتعديل التدابير واالجراءات الوقائية لمواجهة وباء    المتعلّق  13/12/2020بتاريخ    1556رقم  وزارة الداخلية والبلديات    تطبيق قرار -
 جاء فيه:  الذي ، 21/12/2020لغاية صباح   14/12/2020 من صباحيبدأ بتطبيقه كورونا حيث 

 صباح اليوم التالي. من  5:00لغاية الساعة  23:30تحديد مواقيت الولوج والدخول إلى الشوارع بين الساعة   ▪
 ة والعمومية والشاحنات.  تعليمات التنقل باآلليات الخاص ▪
 مواقيت فتح القطاع العام والقطاعات االقتصادية والتجارية في كافة المناطق اللبنانية.  ▪
إضافة إلى التنسيق مع المرجعيات الدينية لجهة تنظيم  السماح بإقامة المناسبات االجتماعية المختلفة ضمن شروط محددة،  ▪

 . العبادةوتحديد أعداد المصلين في دور 
 وضع شروط محددة تسمح للمطاعم والمالهي والحانات بالعمل.  ▪
 حصر قرار فتح أو إقفال المؤسسات التعليمية والوحدات اإلدارية في كافة البلدات والقرى بوزير التربية والتعليم العالي.  ▪
المحددة، إجراءات الوقاية والسالمة العامة، إلزامية  األحكام العامة المتعلقة بأعداد المتنقلين بوسائل النقل العامة والخاصة  ▪

وضع الكمامة، النظافة الشخصية وخاصة غسل اليدين، التعقيم بصورة دائمة وعدم االكتظاظ مع المحافظة على المسافات  
 بين األشخاص وتنظيم األدوار على صناديق الدفع. 

وموظف  ▪ )العسكريون  التجول  ومنع  بالتنقل  الخاصة  الدبلوماسي  االستثناءات  السلك  في  والعاملون  الصحي  القطاع  و 
المياه   لبنان وقاديشا ومؤسسات  إلى مؤسسة كهرباء  البحرية والمطار، إضافة  المرفأ والوكاالت  واإلعالميون وموظفو 
المدني   الدفاع  وآليات  العسكرية  اآلليات  النفايات،  ونقل  وجمع  كنس  المطاحن وشركات  لهما وعمال  الخدمات  ومقدمو 

طفاء وشرطة البلديات والصليب األحمر اللبناني وسيارات اإلسعاف والجهاز الطبي، آليات السلك الدبلوماسي واألمم  واإل
، الرافعات واآلليات المخصصة لنقل وقطر السيارات، اآلليات المخصصة لذوي  نالمتحدة ووسائل اإلعالم واإلعالميو

الش وزارة  من  ببطاقة  والمزودين  الخاصة  وإلى  االحتياجات  من  يقلونهم  ومن  والمغادرون  والوافدون  االجتماعية  ؤون 
 المطار شرط حيازتهم على صورة عن تذكرة السفر. 

 في تطبيق القرار.  والقائمقامين رؤساء البلديات المحافظين ومهام  ▪
 تشّدد وحدات المديرية العامة لألمن الداخلي في تطبيق هذا القرار.  ▪

 
 
 

  http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 
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 العامةمخالفات قرارات التعبئة 

 مساء والساعة الخامسة صباحاً. والنصف مخالفات لقرار منع التجول بين الساعة الحادية عشر  -
 مخالفة سائقي النقل المشترك )الباصات والفانات( للعدد المسموح من الركاب.   -
الغذائية   - المواد  بيع  الدفع وعدم  وعدم  والتجارية  اكتظاظ في محالت  الزبائن تنظيم األدوار على صناديق  بين   احترام المسافة اآلمنة 

 .  االلتزام بوضع الكماماتو
 وعدم مراعاة التدابير الصحية.   تجمعات امام ماكينات سحب األموال ومكاتب تحويل األموال  -
   %(.50) تقديم النرجيلة والعدد المسموح للزبائن منعمخالفة بعض المقاهي لقرار  -
 .  1556قرار لمخالفة بعض الحانات والمالهي الليلية ل -
 . عدم التزام المخالطين لحاالت مؤكدة بإجراءات العزل المنزلي لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية  -
 

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

       
 

       
 لمختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة  ا

 ساعة المنصرمة  24حول المعلومات المطلوب تسجيلها للحاالت المصابة خالل الـ 
   

 ساعة المنصرمة( 24المختبرات التي لم تحدد القضاء )خالل الـ 

 ساعة المنصرمة( 24الـ المختبرات التي لم تحدد مكان السكن )خالل 

 المختبرات / المستشفيات 
تحديد   دون عدد الحاالت اإليجابية
 مكان السكن 

 106 الفياضية  INOIVEمختبرات 

 26 مستشفى رفيق الحريري الجامعي 

 10 مستشفى راغب حرب 

 6 مركز فحوصات الوافدين في مطار رفيق الحريري الدولي 

 CEMA 6مختبر 

 4 حارة حريك – مختبرات الهادي 

 4 مستشفى رزق 

 3 مستشفى دار األمل بعلبك

 3 مختبرات عقيقي وبولس

 2 الحدث مستشفى سان جورج 

 2 مستشفى اوتيل ديو

 2 مستشفى عين وزين 

 2 مستشفى حمود صيدا

 1 مستشفى القلب المقدس 

 1 المستشفى العسكري 

 1 مستشفى سان جورج األشرفية 

 1 مختبرات فونتانا 

 1 مستشفى النبطية الحكومي 

 1 مختبرات الكريم 

 1 مستشفى المظلوم

 رمة( صساعة المن 24الهاتف )خالل الـ المختبرات التي لم تحدد رقم 

 

 المختبرات / المستشفيات 
دون تحديد  عدد الحاالت اإليجابية 
 القضاء

 100 الفياضية  INOIVEمختبرات 

 20 مستشفى رفيق الحريري الجامعي 

 6 مركز فحوصات الوافدين في مطار رفيق الحريري الدولي 

 CEMA 6مختبر 

 4 حارة حريك – مختبرات الهادي 

 4 مستشفى رزق 

 2 مستشفى سان جورج الحدث 

 2 مستشفى اوتيل ديو

 2 مستشفى راغب حرب 

 1 المستشفى العسكري 

 1 مستشفى سان جورج األشرفية 

 1 مختبرات فونتانا 

 1 مستشفى المظلوم

 المختبرات / المستشفيات 
رقم عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 

 الهاتف 

 1 مستشفى اوتيل ديو

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 



 

 PCR لمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـالمحّدثة لالئحة ال

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

 RHUH  مستشفى رفيق الحريري الجامعي بيروت 

 HALBA Governmental Hospital مستشفى حلبا الحكومي  حلبا 

 TRIPOLI Governmental Hospital مستشفى طرابلس الحكومي  طرابلس 

 BATROUN Governmental Hospital مستشفى البترون الحكومي  البترون 

 Ftouh Kesserwan Gov. Hospital مستشفى فتوح كسروان الحكومي )البوار(  كسروان

 Sebline Governmental Hospital سبلين الحكومي مستشفى سبلين 

 Saida Governmental Hospital صيدا الحكومي  مستشفى صيدا 

 NABIH BERRI Gov. Hospital بّري الحكومي الجامعي نبيه  مستشفى  النبطية 

 TEBNIN Governmental Hospital الحكومي تبنينمستشفى  تبنين 

 BINT JBEIL Governmental Hospital مستشفى بنت جبيل الحكومي  بنت جبيل 

 BAALBECK Gov. Hospital مستشفى بعلبك الحكومي  بعلبك 

 Hermel Governmental Hospital الهرمل الحكومي مستشفى الهرمل

 ELIAS EL HRAWI Gov. Hospital الحكومي الرئيس الياس الهراوي مستشفى  زحلة

 Baabda Governmental Hospital مستشفى بعبدا الحكومي  بعبدا 

 

 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 

 Cemenceau Medical Center مركز كليمونصو الطبي  بيروت 
(CMC) 

  Doctors’ Center  مختبر مركز األطباء بيروت 

  Fontana Laboratories  )الحمرا(مختبر فونتانا  بيروت 

 General Security Laboratories ( العدليةمختبر األمن العام ) بيروت 

 CEMA مختبر سيما  بيروت 

 Ghorra-Jabre Laboratories  مختبرات جبر وغّرة األشرفية 

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center   مارك مختبر السان األشرفية 

 PHD PHDمختبر  بيروت 

 Saint Joseph Medical Center مختبر مركز مار يوسف الطبي  بيروت 

 Dar al Hawraa Medical Center مختبر دار الحوراء  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 

 INOVIE Liban- INOVIEمختبر بعبدا 

 Molecular Biology and Cancer مختبر علم األحياء الجزئيّة في الجامعة اللبنانية  الحدث 
immunology Laboratory in LU 

 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 

 Hopital St. Joseph )ريموند وعايدة نجار مركز ) مستشفى مار يوسف المتن 

 Haroun Hospital مستشفى هارون  الزلقا 

 St. Michel Lab مختبرات سان ميشال للتحاليل الطبية  المتن 

  مختبر مركز الشرق األوسط الصحي ش.م.ل  بصاليم 

 Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو   المنصورية 



 Haykal Albert Hôpital  مستشفى هيكل الكورة 

 University of Balamand مختبر جامعة البلمند  الكورة 

 Hopital El Koura مستشفى الكورة  الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN)   االستشفائيمركز الشمال  زغرتا

 Mazloum Hospital  مستشفى المظلوم طرابلس 

 Al Mounla Hospital  مستشفى المنال  طرابلس 

  Nini Hospital  النينيمستشفى  طرابلس 

 LMSE المعهد العالي للدكتوراه، الجامعة اللبنانيةوالبيئة، مختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس 

 Islamic Charitable المستشفى اإلسالمي الخيري  طرابلس 

Hospital 

 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 

 Eva Lab مختبر إيفا الب  عرمون 

 UMC Hospital Hammoud  مستشفى حمود الجامعي صيدا 

 Al Karim Medical Laboratory (KML) مختبر الكريم   صيدا 

 Family Medical Laboratories مختبر العائلة  الغازية 

 Hospital Harb Ragheb Sheikh  مستشفى الشيخ راغب حرب النبطيّة 

 SDC (Center Diagnostic Sabbah) اح مختبر الصبّ  النبطية 

 Al Salam Laboratories مختبر السالم  النبطية 

  Jabal Amel Hospital  مستشفى جبل عامل صور

 Mashrek Diagnostic Center (MDC) مختبر المشرق   صور

 Dar Al Hikmah Hospital دار الحكمة  بعلبك 

  Hospital University Dar Al Amal  مستشفى دار األمل الجامعي بعلبك 

 - Medical Care Laboratories مختبرات العناية الطبية  بعلبك 
Baalbek 

 - Medical Care Laboratories مختبرات العناية الطبية  اللبوة 

Labweh 

 Hospital General Khoury  مستشفى خوري زحلة

 MCC (Center Care Medical)  مختبر ميديكال كير سنتر زحلة

 Hopital Libano-Francais المستشفى اللبناني الفرنسي  زحلة

 Hopital Reyak مستشفى رياق  رياق 

 Hopital El Mayas مستشفى المياس  شتورة 
 

 العسكرية المستشفياتمختبرات 
  Hôpital Central Militaire  المستشفى العسكري المركزي في بيروت بيروت 

 
 

 Drive-Thruبطريقة "  األنفية"المسحات  عينات ألخذالمختبرات المؤھلة 
تريتمانت سنتر   دياغنوستكمختبر ميديكال  بيروت 

 )الحمراء(
Medical Diagnostic Treatment 

Center (MDTC)  

 ALS CIC SAL Med-Lab الجفينور – لحمراء ب امختبر ميد ال  بيروت 

  Itani Medical Laboratories  مختبرات عيتاني بيروت 

 Sakiet Al Janzir Laboratories مختبر ساقية الجنزير  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 

 United Healthcare Center مختبرات المتحدة للرعاية الصحية  الشياح 

 Al Naqaa Medical Center مختبر النقاء الطبي  األوزاعي

 Laboratoire le Boulevard مختبرات البولفار  بدارو

 CHU Al Yussef مركز اليوسف االستشفائي التعليمي حلبا 

 Kesserwan Medical Center مركز كسروان الطبي  كسروان

  Lab Expert  مختبر إكسبرت الب المنصوريّة 

 Saint Elie Laborator مختبر سانت ايلي  انطلياس 

 BMP Laboratory مختبر ب م پ  ذوق مصبح 

 Laboratoire Dr. Elie Taleb مختبر الدكتور إيلي طالب  جونية 

 MEMER Leb مختبرات الشرق األوسط للتحاليل الطبية جونية 

 Family Clinic مختبر فاميلي كلينيك  صيدا 

 First Lab مختبر فيرست الب  العاقبية 

 Riyad Medical Laboratories مختبرات الرياض الطبية  جب جنين

 ADC مختبر مركز التشخيص الطبي  جب جنين

 LAB Life  مختبر اليف الب بعلبك 

 Beqaa Medical Lab مختبر مركز البقاع الطبي  زحلة

 Laboratoires Saint George مختبرات السان جورج  زحلة

 Araibi Medical Laboratories مختبرات العريبي الطبّيّة  رياق 

 


