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

التاريخ :اإلثنين  22حزيران 2020

وقت صدور التقرير17:00 :

تقرير رقم096 :

494

1603

حالة نشطة ()Active Cases

حاالت تم تسجيلها
منذ 2020/2/21

1092
مقيمين
6

528
وافدين

16
حالة جديدة
5
وافدين

11
مقيمين

32
حالة وفاة
1077
حالة شفاء

116,640

فحص كورونا في المختبرات
منذ 2020/2/21

798

فحص كورونا خالل الـ 24
ساعة (في المختبرات
والمطار)

53
حالة استشفاء
44
حالة متوسطة
9
حاالت في العناية
الفائقة

441
حالة في العزل المنزلي

عالميا

لبنان

1603
عدد اإلصابات اإلجمالي 9,079,527
عدد الوفيات
32
471,278
الوفيات
نسبة
1.99%
5.19%
عدد حاالت الشفاء
1077
4,862,776
مالحظة :آخر تحديث للمعلومات 4:30 pm

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

توزع الحاالت النشطة حسب األقضية
ّ

التوزّ ع اليومي لإلصابات حسب المناطق

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

المنحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصابات

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

ّ
توزع الحاالت اإلجمالية والحاالت النشطة حسب األقضية

ّ
توزع حاالت الشفاء 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

التسلل الزمني للقرارات بحسب العدد اإلجمالي للحاالت

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

ّ
توزع الحاالت حسب الوضع الصحّي

التعرض للعدوى بالفيروس
طريقة ّ

المرجع :المعلومات الصادرة عن و ازرة الصحة العامة

توزع الحاالت حسب الجنس
ّ

توزع الحاالت حسب الفئة العمرية
ّ

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 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

توزع الوفيات حسب األقضية
ّ

توزع الوفيات حسب الفئة العمرية
ّ

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

اإلجراءات قيد التنفيذ – 2020/6/22
وزارة الصحة العامة

 نفذت الفرق الطبية في الوزارة جوالت ميدانية إلى المناطق التي انتشر فيها الوباء إلجراء فحوصات  PCRللحاالت المشتبه بهاوللمخالطين بهدف تحليل الواقع الوبائي فيها واتخاذ القرارات المناسبة ،حيث شملت الجوالت مخيم البداوي في وادي النحلة ،مخيم
الوزاني في قضاء مرجعيون ،مرفأ طرابلس ،بلدتي برجا وجدرا في الشوف ،ومنطقة البسطة في بيروت.
 تتابع الوزارة األوضاع الصحية لكافة الحاالت النشطة وللمواطنين الوافدين من مختلف الدول بشكل يومي في المستشفيات وفيالحجر المنزلي.
 -متابعة فحوصات الـ PCRللمواطنين في المختبرات المحددة ومطابقة النتائج وإعالن النتائج الرسمية يومياً.

الصليب األحمر اللبناني
عدد الحاالت التي
تم نقلها إلى
المستشفيات

2217
( 40حالة
جديدة)

عدد المستفيدين
من حلقات التوعية
حولCOVID-
*19

60976

عدد مراكز
اإلسعاف التي
تستجيب
عدد المتدربين
على إعداد خطط
استجابة محلية

7268

7532
( 36متدربا ً
جديداً)

عدد المسعفين
المدربين
ّ

1444

عدد المتطوعين
المدربين على نقل
فحوصات PCR

166

217

عدد المتطوعين
الجامعيين المدربين
على متابعة
اجراءات الوقاية في
الشركات
والمؤسسات
عدد المستفيدين من
المنصات
اإللكترونية التثقيفية
حول الCOVID-
19

967

550
عدد متطوعي
الصليب االحمر
المدربين على
التوعية

عدد المتدربين
على إدارة مراكز
الحجر الصحي

عدد السجون
والنظارات
والمرافق التي ت ّم
تعقيمها

47

عدد مراكز
اإلسعاف اإلضافية
الجاهزة لالستجابة

0

عدد فحوصات
 PCRالتي تم نقلها
إلى المختبرات

23703
( 20فحصا ً
جديداً)

340
( 15مرفقا ً
جديداً)

عدد الملصقات
والكتيبات
والمنشورات التي
تم توزيعها حول
الوقاية من
الفيروس

عدد المتطوعين
الجامعيين المدربين
على اقامة حلقات
توعية
1202975
عدد المعدات التي
تم توزيعها**

40553
(4962
مجموعة
معدات
جديدة)

3295
(مستفيدان
جديدان)

* تتضمن :حلقات توعية حول  ،COIVD-19توعية حول التدابير التي يجب اتّباعها عند العودة الى العمل وتدريب متقدّم للعاملين الميدانيين في
الصفوف األمامية ** .تتضمن :معدات الحماية والوقاية الشخصيّة ،معدّات طبيّة ومعدّات التعقيم.

األجهزة العسكرية واألمنية
المهام
 تسيير دوريات راجلة ومدولبة لتنظيم اكتظاظ المواطنين وتفريق التجمعات. -مساندة قوى األمن في عزل مباني في بلدة برجا.

الجهة
الجيش

المديرية العامة لقوى األمن  -مؤازرة بلدية برجا في عزل  12مبنى في البلدة.
الداخلي
 تسطير محاضر مكتوبة بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة وقرارات السير:عدد المحاضر التي تم تنظيمها خالل الـ  24ساعة
المنصرمة

مؤسسات
أفراد

0
9

عدم وضع كمامة

75

المجموع

84

عدد المحاضر التي تم تنظيمها منذ 2020/3/8

مؤسسات
أفراد
عدم وضع كمامة (منذ
)2020/5/29
المجموع

3519
13927
2564
20010

المديرية العامة لألمن العام

 تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة في المطار وعلى المرافئ والمعابر الحدودية.صي ومتابعة الحاالت المشتبه بها واإليجابية والحاالت في الحجر المنزلي.
 تق ّ التبليغ عن إقفال شارع وعزل األبنية التي ظهرت فيها اإلصابات في بلدة كيفون في قضاء عاليهلحين صدور نتائج الفحوصات لكل المخالطين.

المديرية العامة ألمن الدولة

صي ومتابعة الحاالت المشتبه بها واإليجابية والحاالت في الحجر المنزلي في مختلف المناطق.
 تق ّ تسيير دوريات في مخيم الوزاني في قضاء مرجعيون وتبليغ الالجئين ضرورة االلتزام منازلهملحين صدور نتائج الفحوصات عمالً بقرار وزير الصحة العامة.

المديرية
المدني

العامة

للدفاع  -تعقيم عدد من األماكن العامة والخاصة والقطاعات الحيوية ومراكز إجراء فحوصات الـPCR
ضمن األقضية في مختلف المحافظات اللبنانية.
 تأمين الجهوزية للتدخل عند الضرورة ( 427عنصرا ً مدربا ً على عمليات نقل المصابين بفيروسكورونا المستجد ،و 69سيارة إسعاف جاهزة لنقل الحاالت المصابة بالفيروس).
يمكن االطالع على التقرير وكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابطdrm.pcm.gov.lb :
أو عبر وسائل التواصل االجتماعي @DRM_Lebanon

وزارة الداخلية والبلديات

 تطبيق المذكرة رقم /58أ .م 2020/تاريخ  2020/6/20المتعلقة بمواقيت فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية بحيث تفتحكافة المؤسسات باستثناء مدن المالهي والبارك وصاالت ألعاب األطفال  kids zoneوالمسارح ودور السينما التي تبقى مقفلة،
باإلضافة إلى استمرار منع التجول بين الثانية عشرة مساء والخامسة فجرا ،مع التأكيد على المواطنين وأصحاب المؤسسات
والمهن الحرة المذكورة في كافة التعاميم وجود التقيّد والتشدد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسالمة العامة وتفادي االكتظاظ
واعتماد الكمامة لتغطية الفم واألنف ،والمحافظة على المسافات اآلمنة بين األشخاص.
 تطبيق تمديد التعبئة العامة بناء على قرار مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا استنادا ً إلى اإلنهاء الصادر عن المجلس األعلىللدفاع وذلك اعتبارا ً من  2020/6/8لغاية  2020/7/5ضمنا ً وفق التدابير واإلجراءات المحددة.

وزارة األشغال العامة والنقل

مطار رفيق الحريري الدولي :اإلثنين 2020/6/22
قادمة من
الشركة
الرحالت القادمة

طائرة خاصة
طائرة خاصة

MEA
MEA

مجموع الطائرات القادمة
الشركة
الرحالت المغادرة
MEA
طائرة خاصة
مجموع الطائرات المغادرة
الشركة
طائرات الشحن
EMIRATES
طائرة شحن
MEA
طائرة شحن
DHL
طائرة شحن
مجموع طائرات الشحن
المرافئ :اإلثنين 2020/6/22
دخول
المرفأ
العدد البلد/الجهة
اليونان
مرفأ بيروت
1
مرفأ الذوق
1
القوات الدولية
1
المجموع
3

ليبيريا
اإلمارات
طائرتان
الوجهة
الكونغو
طائرة واحدة
قادمة من
دبي
مصر
مصر
 3طائرات

نوع الحمولة
مازوت
مازوت
بارجة حربية

وقت الوصول

20:20
10:00
وقت اإلقالع

10:00
وقت الوصول

10:35
13:45
21:35

مغادرة
العدد
1
1
1
3

عدد الوافدين من المواطنين
اللبنانيين
9
1
10
عدد المغادرين
4
4
على متنها
بضائع مختلفة
بضائع مختلفة
بضائع مختلفة

البلد/الجهة
ليماسول
القوات الدولية
مرفأ طرابلس

نوع الحمولة
مستوعبات
بارجة حربية
بنزين ومازوت

مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك :اإلثنين 2020/6/22
 تقوم المصلحة عبر حافالت النقل المشترك لديها وعددها  25بنقل الوافدين من سوريا عبر المراكز الحدودية والوافدينعبر مطار رفيق الحريري الدولي إلى مراكز الحجر المعتمدة.

وزارة التربية والتعليم العالي

 بناء على قرار مجلس الوزراء ،صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي القرار رقم  2020/52تاريخ  2020/6/22المتع ّلقباستئناف التحاق طالب اإلجارة الفنية في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة للعام الدراسي  2020/2019وتحديد تاريخ
بدء االمتحانات الرسمية العملية والخطية لدورة  2020وذلك اعتبارا ً من  2020/7/1لغاية  2020/8/14باعتماد الطرق التقليدية
أو الطرق التي تجدها المؤسسات التعليمية مناسبة التي تضمن التشدد في تطبيق االجراءات الصحية والوقائية الالزمة.

قرارات مختلفة
 صدر عن محافظ جبل لبنان قرار بإقفال مقر مالية جبل لبنان وأمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في بعبدا بعدما تبينعدم التزام المواطنين المسافة اآلمنة وارتداء الكمامات للوقاية من وباء كورونا في مرحلة إعادة العمل التدريجي ،حيث
تم تكليف قيادة درك جبل لبنان إبالغ الدوائر المعنية وجوب االقفال وإخالء المبنى  24ساعة بانتظار تنفيذ الترتيبات التي
تضمن التباعد الالزم واجراءات الوقاية.

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

-

مخالفات قرارات التعبئة العامة
تجمعات مطلبية ومظاهرات وقطع طرقات
وأعمال شغب.
مخالفات لقرار منع التجول ووضع الكمامات.
عدم التزام المطاعم والمقاهي بالمسافة اآلمنة
بين األشخاص.
عدم االلتزام بالتدابير واإلجراءات الوقائية
المطلوبة في األسواق (وضع الكمامة ،تعقيم
اليدين ،الحفاظ على المسافة اآلمنة).
تجمعات أمام المصارف ومحالت الصرافة
ومكاتب تحويل األموال وماكينات الصراف
اآللي من دون االلتزام بالتدابير الوقائية.
تجمعات في األحياء وعلى الشواطئ واألرصفة
البحرية دون االلتزام بالتدابير الوقائية.
تجمعات في المناسبات االجتماعية دون االلتزام
بالتدابير الوقائية.
نسبة االلتزام بقرارات التعبئة العامة والتدابير
واإلجراءات الوقائية في المحافظات 5 :إلى
.%50
عند الشعور بأية عوارض ،االتصال مباشرة
على الرقم الساخن لوزارة الصحة العامة:
 1214أو 01/594459

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

