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

التاريخ :األحد  22آذار 2020

تقرير رقم004 :

وقت صدور التقرير18:00 :

المنحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصابات
248
حالة تم تسجيلها منذ
 21شباط 2020

18

4

حالة جديدة

حالة حرجة

8

4

حالة تعافت

حالة وفاة
المرجع :المعلومات الصادرة عن برنامج الترصد الوبائي ومصلحة الطب الوقائي في و ازرة الصحة العامة

المنحنى الوبائي حسب العدد اليومي لإلصابات واإلجراءات المنفّذة

المرجع :المعلومات الصادرة عن برنامج الترصد الوبائي ومصلحة الطب الوقائي في 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 المؤّكدة حسب األقضية
ّ

المرجع :المعلومات الصادرة عن برنامج الترصد الوبائي ومصلحة الطب الوقائي في و ازرة الصحة العامة

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

المرجع :المعلومات الصادرة عن برنامج الترصد الوبائي ومصلحة الطب الوقائي في و ازرة الصحة العامة

المرجع :المعلومات الصادرة عن برنامج الترصد الوبائي ومصلحة الطب الوقائي في و ازرة الصحة العامة

المرجع :المعلومات الصادرة عن برنامج الترصد الوبائي ومصلحة الطب الوقائي في و ازرة الصحة العامة

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

أجهزة التنفس االصطناعي المؤمنة في المستشفيات الحكومية والخاصة
النوع

الحكومية

الخاصة

المجموع

عدد األجهزة لألطفال

42

237

279

عدد األجهزة للبالغين

123

783

906

المجموع العام

165

1020

1185

المرجع :المعلومات الصادرة عن مصلحة المستشفيات والمستوصفات في و ازرة الصحة العامة

األسرة الموجودة في المستشفيات الحكومية والخاصة
ّ
النوع

الحكومية

الخاصة

المجموع

أسرة الطوارئ
عدد ّ

215

878

1093

أسرة العناية الفائقة
عدد ّ

336

1972

2308

األسرة)
األسرة العام (كافة أنواع
عدد
ّ
ّ

2446

12749

15195

المرجع :المعلومات الصادرة عن مصلحة المستشفيات والمستوصفات في و ازرة الصحة العامة

جهوزية المستشفيات

المرجع :المعلومات الصادرة عن برنامج الترصد الوبائي ومصلحة الطب الوقائي ومصلحة المستشفيات والمستوصفات في و ازرة الصحة العامة

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

المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة العامة إلجراء التشخيص المخبري لفيروس كورونا
الموقع
بيروت
بيروت
بيروت
وطى عمارة شلهوب
بيروت

المختبر
مستشفى رفيق الحريري الحكومي
مستشفى الجامعة األميركية
مستشفى القديس يوسف (( Merieux
مستشفى الروم
مستشفى رزق ()LAU

أهداف غرفة العمليات الوطنية
تعمل غرفة العمليات الوطنية على توحيد وتنسيق كافة الجهود الوطنية الرسمية والخاصة من أجل تحقيق األهداف التالية:
الهدف األول:
الهدف الثاني:
الهدف الثالث:

الحد من انتشار الفيروس واحتواءه عبر تطبيق التدابير االحترازية ،تخفيف االحتكاك المباشر بين الناس
وتعزيز عملية التواصل مع الناس والتوعية لتعميم المعلومات الصحيحة.
تأمين استمرارية الخدمات األساسية على الصعيد الوطني من خالل تحديد الخدمات األساسية ومتطلبات
الصيانة ،تشجيع العمل عن بعد ،اتخاذ التدابير االقتصادية واالجتماعية بالحد األدنى المطلوب المرتبط
بتطبيق القرارات.
زيادة قدرات القطاع الصحي لالستجابة من خالل مسح الموارد المتوافرة واالحتياجات بشكل مستمر
مقارنة مع المنحنى الوبائي ،استقطاب التمويل والمساعدات التقنية وزيادة القدرة االستيعابية للمستشفيات
وإدارة الحاالت.
اإلجراءات قيد التطبيق

وزارة الصحة العامة:
صة وتتبّع الحاالت المحتملة.
 إصدار التقرير اليومي عن الحاالت الجديدة ووضعها في المستشفيات الحكومية والخا ّالصليب األحمر اللبناني:
 نقل  268حالة جديدة مشتبه بها إلى المستشفيات ( 23حالة جديدة).مدرب ( 65جدد).
 تدريب  447مسعف ّ تدريب  520متطوع على التوعية. تدريب  24مركز اسعاف ( 2جديد).(التفاصيل على الموقع االلكتروني الرسمي للصليب األحمر اللبناني)
األجهزة األمنية (قوى األمن الداخلي ،األمن العام ،أمن الدولة ،الجيش):
 نفّذ الجيش اللبناني واألجهزة األمنية األخرى تدابير مش ّددة على كافة األراضي اللبنانية من أجل تطبيق قرار مجلس الوزراءللتعبئة العامة.
 تقوم كافة األجهزة بتتبّع نقل الحاالت المشتبه بها إلى المستشفيات ،المخالطين للحاالت التي تظهر إيجابية بعد التشخيصالمخبري وحاالت الحجر الصحي للتأكد من التزامها بشروط العزل المنزلي.
ّ
سطرت قوى األمن الداخلي بين يومي السبت واألحد  21و 22آذار لغاية الساعة  12:00ظهرا  212محضرا مكتوبا بحق
مؤسسات وأفراد مخالفين لقرار مجلس الوزراء في مختلف المحافظات.
 نفّذت قوى األمن الداخلي عبر شرطة بيروت ،الدرك اإلقليمي ،القوى السيارة والشرطة القضائية  234دورية سيّارة باإلضافةدراج في مختلف المناطق اللبنانية للتأكيد على تطبيق قرار مجلس الوزراء بالتعبئة العامة.
إلى ّ 98
 صدر عن المديرية العامة لألمن العام تعميم لتسيير دوريات على كامل األراضي اللبنانية ابتداء من صباح يوم األحد 22آذار إللزام المواطنين التقيد بالقرارات التالية :منع التجمع في الساحات العامة والخاصة ،إقفال المحال التجارية والمؤسسات
غير المستثناة من قرار اإلقفال والتأكيد على وجوب بقاء المواطنين في منازلهم وعدم الخروج االّ عند الضرورة القصوى.
كما صدر عن المديرية تعميم حول اإلجراءات على الحدود السورية لضبط تفشي الكورونا.
 إقفال عدد كبير من المتاجر والمهن الحرة والمقاهي والمطاعم في مختلف المناطق اللبنانية.يمكن االطالع على التقرير وكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابطdrm.pcm.gov.lb :
أو عبر وسائل التواصل االجتماعي @DRM_Lebanon

 تسيير دوريات على محالت بيع المواد الغذائية بطلب من وزارة االقتصاد من أجل وضع األسعار على كافة البضائع والتأكدمن عدم التالعب باألسعار.
وزارة الخارجية:
 متابعة أوضاع الجاليات اللبنانية المنتشرة في العالم من خالل التواصل اليومي مع بعثات لبنان الدبلوماسية والقنصلية. تستمر وزارة الخارجية والمغتربين بالتواصل اليومي مع كافة الدول الشقيقة والصديقة والجهات الخارجية بشأن تأمينمساعدات طبية لمواجهة الفيروس.
 وافقت الصين على تقديم مساعدات عينية (مجموعة مستلزمات ومعدات طبية ومعدات الحماية الشخصية للفرق الطبية): 3000وحدة  200 ،PCRمقياس حرارة يدوي.
 أبدت الجاليات اللبنانية استعدادها لتقديم المساعدات النقدية والعينية الطبية. تعميم أرقام الحسابات المصرفية لدى مصرف لبنان الستقبال المساعدات النقدية وعنوان الهيئة العليا لإلغاثة الستقبالالمساعدات العينية.
وزارة األشغال العامة والنقل:
 مرفأ بيروت :دخول  8بواخر محملة بالمواشي والبصل والبطاطا ومستوعبات بضاعة مختلفة وخروج عشرة بواخر. مرفأ طرابلس :خروج باخرة واحدة (سيارات) وتصل باخرة ظهرا محملة مازوت ثم تغادر.وزارة الداخلية والبلديات:
 صدرت عن الوزارة مذكرة رقم /39أ.م 2020/للمحافظين إلبالغ القائمقامين التعميم الفوري على البلديات واتحادات البلدياتاستنفار جميع عناصر الحراس والشرطة البلدية التابعة لها للتأكيد على األهالي وجوب مالزمة منازلهم ،والتشدّد في مراقبة
تقيّد جميع المحال التجاريّة على اختالفها باإلقفال ،باستثناء المطاحن واألفران وك ّل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد
الغذائيّة االستهالكيّة األساسيّة والمنتجات الزراعيّة والمواد األوليّة الالزمة لها ،وذلك تحت طائلة اإلقفال الفوري من دون
إنذار وتسطير محضر ضبط بحقهم في حال المخالفة.
إجراءات أخرى:
 صدر عن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ( )UNHCRتعميم على كافة الالجئين بضرورة االلتزام بتعليماتالبلديات والقوى األمنية لمنع انتشار الفيروس ،كما ش ّددت على ضرورة التبليغ عند الشعور بأية عوارض وحاالت مشتبه
بها ،علما ّ بأن المفوضية ستغ ّ
طي تكاليف إجراء التشخيص المخبري والعالج.
اإلجراءات على صعيد المحافظات والبلديات

المحافظة

العدد في الحجر
الصحي

المحافظة

نسبة االلتزام باإلقفال

القطاعات المخلة
عدد من المحال التجارية وتجمعات.

الشمال

46

الشمال

%80

عكار

285

بعلبك الهرمل

3

عكار

%90

البقاع

25

بعلبك
الهرمل

%90

جبل لبنان

168

البقاع

%90

الجنوب

105

جبل لبنان

%90

النبطية

92

الجنوب

%90

المؤسسات الخاصة.

النبطية

%90

مهن حرة وتجمع في إحدى القرى.

محالت ميكانيك على أنواعها ومحالت
بيع ألبسة وسيارات أجرة وباصات
عمومية.
محالت تجارية والقطاع الترفيهي
باعة متجولين /أندية ،مقاهي وبعض
المحالت التجارية.
محالت تجارية.

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

التوجيهات العامة

المخاطر المؤثرة في سرعة انتشار الفيروس
•

عدم التزام المواطنين بتدابير الوقاية.

•

عدم االلتزام بتدابير الحجر المنزلي اإللزامي.

الوزراء على صعيد اإلدارات العامة والخاصة

•

انشار الوباء في األماكن المكتظة.

والبلديات.

•

عدم االلتزام الكامل بمنع التجمعات واالختالط.

•

•

االلتزام بتطبيق الق اررات الصادرة عن رئاسة مجلس

االلتزام بمالزمة المنازل وعدم الخروج اال للعمل أو
عند الضرورة القصوى.

•

االلتزام بغسل اليدين المتكرر ومراعاة كل شروط
السالمة الواجب اتخاذها وفق و ازرة الصحة العامة.

•

الحرص على االبتعاد عن األماكن المزدحمة
وتجنب المخالطة االجتماعية وااللتزام بالمسافة
اآلمنة بين األفراد.

•

االتصال مباشرة على الرقم الساخن لو ازرة الصحة
العامة عند الشعور بأية عوارض 1214 :أو
.76/592699

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

